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Bosch’ Protocol jaar 1405 02. 2 

 

 

 

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. 

 

BP 1184 f 056r 03 do 29-01-1405. 

Gerardus Scoenmaker van Duer droeg over aan Jacobus van Oeffel 2 lopen 

land, in Berghem, ter plaatse gnd Duerre Hoeven, tussen Johannes van 

Merewijc enerzijds en Marselius Wouters soen anderzijds, belast met 2 

penning hertogencijns. 

 

Gerardus Scoenmaker de Duer duas lopinatas terre sitas in parrochia de 

Berchen in loco dicto Duerre Hoeven inter hereditatem Johannis de 

Merewijc ex uno et inter !Marselii Wouters soen ex alio #in ea quantitate 

qua ibidem site sunt# ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo de Oeffel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

censu) duobus denariis census domino duci exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 056r 04 do 29-01-1405. 

Arnoldus zvw Johannes van den Zande verkocht aan Goeswinus zvw Willelmus 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van den Zande hereditarie vendidit 

Goeswino filio quondam Willelmi. 

 

BP 1184 f 056r 05 do 29-01-1405. 

Geerlacus zvw Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode, Jacobus Tijt ev Lana, en 

Gerardus van Mekeren ev Heilwigis, dv eerstgenoemde wijlen Gerlacus Cnode, 

verkochten aan Johannes van Best en mr Johannes van Best een beemd, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, aan de kant richting de plaats gnd Muntelken, 

tussen erfgoed van wijlen Gerardus Heijnen soen, nu behorend aan erfg vw 

Johannes Monic, enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Veerken en erfgoed 

vw Otto Bilsman anderzijds, met beide einden strekkend aan het gemene 

water, gnd Stroom, dat daar loopt, belast met 4 ooude groten hertogencijns. 

 

Geerlacus filius quondam Gerlaci Cnode filii quondam Gerlaci Cnode 

Jacobus Tijt maritus et tutor legitimus Lane sue uxoris et Gerardus de 

Mekeren maritus et tutor Heilwigis sue uxoris filiarum (dg: dicti) 

quondam Gerlaci Cnode (dg: filii quondam G) primodicti quoddam pratum 

#cum suis attinentiis# situm in Busco in vico Orthensi in latere versus 

locum dictum Muntelken (dg: infra) inter hereditatem quondam Gerardi 

Heijnen soen (dg: que ad Johannem quondam Monic) nunc ad heredes quondam 
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Johannis Monic spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

(dg: Veer) #Veerken# et hereditatem quondam Ottonis Bilsman ex alio 

tendentem cum utroque #fine# ad communem aquam dictam Stroem ibidem 

fluentem in ea quantitate qua dictum pratum ibidem situm est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni de Best et magistro Johanni de Best 

promittentes indivisi super omnia warrandiam et obligationem deponere 

exceptis quatuor antiquis grossis domino nostre ducisse exinde solvendis 

etc. Testes (dg: Goes) Berwout (dg: Goesw) et Neijnsel datum quinta post 

Pauli. 

 

BP 1184 f 056r 06 do 29-01-1405. 

Goeswinus Steenwech en Egidius Coptiten verwerkten hun recht tot 

vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Goeswinus Steenwech et Egidius Coptiten prebuerunt et reportaverunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 07 do 29-01-1405. 

Voornoemde Johannes en mr Johannes beloofden aan voornoemde Jacobus Tijt en 

Gerardus van Mekeren 100 Hollandse gulden van Willelmus of de waarde, op 

zondag Letare aanstaande (zo 29-03-1405) te betalen. 

 

Dicti Johannes et magister Johannes promiserunt indivisi super omnia 

dictis Jacobo Tijt et Gerardo de Mekeren centum Hollant gulden (dg: ad) 

#Willelmi# seu (dg: letare proxime futuram persolvendos testes) valorem 

ad letare proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 08 do 29-01-1405. 

Voornoemde mr Johannes beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

Dictus magister Johannes promisit dictum Johannem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 09 do 29-01-1405. 

Voornoemde Johannes van Best en mr Johannes beloofden aan voornoemde 

Johannes Tijt en Gerardus van Mekeren 6 Hollandse gulden van Willelmus of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen en 106 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus met Kerstmis over een jaar (za 

25-12-1406). 

 

Dicti Johannes de Best et magister Johannes promiserunt indivisi super 

omnia dictis Johanni Tijt et Gerardo de Mekeren sex Hollant gulden 

Willelmi seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum atque (dg: 

sex) centum et sex Hollant gulden monete comitis Willelmi a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 10 do 29-01-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde mr Johannes schadeloos te houden. 

 

Dictus Johannes promisit magistrum Johannem indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 11 do 29-01-1405. 

Johannes Vilt zvw Henricus Vilt, Petrus en Maria, kvw {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Vilt filius quondam Henrici Vilt (dg: et) Petrus (dg: filius q) 

et Maria liberi quondam. 
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BP 1184 f 056r 12 do 29-01-1405. 

Katherina wv Theodericus Hoenken droeg over aan Heijnmannus zvw Willelmus 

Stevens soen en Arnoldus van Buchoven 30 nieuwe gulden geld van Gelre, aan 

hem beloofd door Johannes van den Elshout smid. 

 

Katherina relicta quondam Theoderici Hoenken XXX novos aureos florenos 

communiter nuwe gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Johanne van 

den Elshout fabro prout in litteris legitime supportavit Heijnmanno filio 

quondam Willelmi Stevens soen (dg: cum litteris) et Arnoldo de Buchoven 

cum litteris et jure. Testes Wolphart et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 13 do 29-01-1405. 

Arnoldus Doerman droeg over aan Henricus Appel zv Arnoldus Appel van 

Luijssel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Berkel te leveren, aan voornoemde Arnoldus verkocht door Hessello Gobels 

soen. 

 

Arnoldus Doerman hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Berkel tradendam 

venditam dicto Arnoldo ab Hessellone Gobels soen prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Appel filio (dg: qu) Arnoldi Appel de 

Luijssel cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056r 14 do 29-01-1405. 

Rodolphus zvw Rutgherus zvw Godefridus Moren soen droeg over aan Willelmus 

Wijnman zvw Willelmus Wijnman 13 lopen rogge b-erfpacht, maat van Woensel, 

die wijlen voornoemde Rutgherus met Lichtmis in Woensel beurde, gaande uit 

(1) een stuk land van wijlen voornoemde Rutgherus, in Woensel, naast de 

plaats gnd Valgaet, naast de tuin gnd Emmekens Hildekens Hof, (2) een stuk 

land, in Woensel, voor de schuur gnd {f.056v} die Scuer ten Gruijthuijs, 

(3) 3 lopen rogge b-erfpacht, die Rodolphus zvw Henricus Rolofs soen van 

der Heijden mede tot onderand had gesteld, welke pacht van 13 lopen nu aan 

voornoemde Rodolphus behoort. 

 

Rodolphus filius quondam Rutgheri filii quondam Godefridi Moren soen XIII 

lopinos siliginis annue et hereditarie pacccionis mensure de Woensele 

quam dictus quondam Rutgherus solvendam habuit hereditarie purificationis 

et in Woensel tradendam ex pecia terre dicti quondam Rutgheri sita in 

parrochia de Woensel contigue juxta locum dictum Valgaet juxta ortum 

dictum Emmekens Hildekens Hof atque ex pecia terre sita in dicta 

parrochia (dg: d) ante horreum dictum 

 

1184 f.056v. 

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

 

BP 1184 f 056v 01 do 29-01-1405. 
!dictum die Scuer ten Gruijthuijs atque ex tribus lopinis siliginis 

hereditarie paccionis quos Rodolphus filius quondam (dg: Rodolphi) 

#Henrici# Rolofs soen #van der Heijden# prefato quondam Rutghero ad 

pignus imposuerat (dg: ut dicebat) quam paccionem XIII lopinorum 

siliginis dictus Rodolphus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo Wijnman filio quondam Willelmi Wijnman promittens 

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

dicti quondam (dg: Go) Rutgheri et suorum heredum deponere. Testes Wolph 

et Neijnsel datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1184 f 056v 02 do 29-01-1405. 

Johannes zv Johannes van Amerzoijen droeg over aan Willelmus Wijnman zvw 

Nijcholaus Wijnman een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde Johannes zv 
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Johannes van Amerzoijen gekocht had van Willelmus van Broechoven zvw 

Henricus van Broechoven. 

 

Johannes filius Johannis de Amerzoijen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam quam paccionem dictus (dg: quon) Johannes filius 

Johannis de Amerzoijen erga Willelmum de Broechoven filium quondam 

Henrici de Broechoven emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo Wijnman filio quondam Nijcholai Wijnman cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056v 03 do 29-01-1405. 

Ghisbertus Vrancken soen en zijn vrouw Oda dvw Arlewinus Wisschart 

verkochten aan Walterus zvw Henricus Toijt Vannij een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit 3 stukken beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (1) tussen Hermannus Witen enerzijds 

en erfgoed van de heer van Helmond anderzijds, (2) tussen erfgoed van 

voornoemde heer van Helmond enerzijds en Johannes Lathouwer anderzijds, (3) 

tussen erfgoed van de heer van Helmond enerzijds en kvw Johannes Vannij 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 24 

schelling ongeveer, en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Solvit III grossos. 

Ghisbertus Vrancken soen maritus legitimus Ode sue uxoris filie quondam 

Arlewini Wisschart et dicta Oda cum eodem tamquam cum tutore hereditarie 

vendiderunt Waltero filio quondam Henrici Toijt Vannij hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et supra hereditates infrasciptas tradendam ex tribus (dg: lop) 

peciis prati sitis in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout 

quarum una inter hereditatem !hereditatem Hermanni Witen ex uno et inter 

hereditatem domini de Helmont ex alio altera inter hereditatem dicti 

domini de Helmont ex uno et inter hereditatem Johannis Lathouwer ex alio 

et tercia inter hereditatem domini de Helmont ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Vannij ex alio ut dicebant promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu XXIIII solidorum vel quasi (dg: 

exinde prius) et hereditaria paccione unius modii siliginis exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056v 04 do 29-01-1405. 

Willelmus Hadewigen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus Hadewigen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056v 05 do 29-01-1405. 

Johannes Vilt zvw Henricus Vilt en Petrus en Maria, kvw Robbertus Vilt, 

verkochten aan Walterus van Os een stuk land 4 lopen groot, in Oss, ter 

plaatse gnd Ussen, achter de tuin van Nijcholaus van der Horst, beiderzijds 

tussen voornoemde Walterus, met een eind strekkend aan voornoemde Walterus. 

 

Johannes Vilt filius quondam Henrici Vilt Petrus et Maria liberi quondam 

Robberti Vilt cum tutore peciam terre quatuor lopinatas continentem sitam 

in parrochia de Os ad locum dictum Ussen (dg: inter hereditatem) retro 

ortum Nijcholai van der Horst inter hereditates Walteri de Os ex utroque 

latere coadiacentes tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Walteri 

(dg: ut dicebat here) in ea quantitate qua ibidem sita (dg: su) est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Waltero promittentes cum tutore 
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indivisi super omnia warandiam et oblgationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 056v 06 do 29-01-1405. 

Voornoemde Maria beloofde haar voornoemde broer Petrus hiervan schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Dicta Maria promisit cum tutore super omnia dictum Petrum eius fratrem de 

premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056v 07 do 29-01-1405. 

Walterus van Os deed tbv voornoemde Johannes Vilt en erfg vw Robbertus Vilt 

afstand van alle goederen van wijlen Arnoldus Bogart van Os, waarin 

voornoemde Arnoldus overleed, gelegen onder Oss. Voornoemde Walterus 

behoudt de beloften en brief heden aan hem gedaan en gegeven. 

 

Solvit (dg: ?solvit). 

Walterus de Os super omnibus et singulis bonis quondam Arnoldi Bogart 

(dg: in) de Os in quibus idem quondam Arnoldus decessit #quocumque 

locorum infra parrochiam de Os situatis# ut dicebat et super jure ad opus 

dicti Johannis Vilt et quorumcumque heredum (dg: dicti q) quondam 

Robberti Vilt hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salvis dicto Waltero 

promissionibus et litteris sibi hodierna die factis et datis in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056v 08 do 29-01-1405. 

Franco Ghiben soen en zijn broer Johannes Brenten beloofden aan Hubertus 

Osman 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde minus 6 plakken met Sint-Jan 

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

 

Franco Ghiben soen et Johannes Brenten eius frater promiserunt indivisi 

super omnia Huberto Osman VI novos gulden Gelrie vel valorem minus sex 

placken ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 056v 09 do 29-01-1405. 

De broers Egidius en Gerardus, kv Johannes Gelden, beloofden aan Gertrudis 

wv Johannes van Ghenderen 17 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Egidius et Gerardus fratres liberi Johannis Gelden promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Johanni) Gertrudi (dg: filie) #relicte# quondam Johannis 

de Ghenderen XVII novos Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.057r. 

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

 sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1405. 

 

BP 1184 f 057r 01 do 29-01-1405. 

Otto en Thomas, kvw Adam Maes soen, Walterus Tolinc ev Elizabeth, Petrus 

van Os ev Hilla, en Walterus zv Gerardus Wouters soen ev Katherina, dvw 

Thomas Daems soen, verkochten aan Henricus van den Perre zv Willelmus van 

den Perre 4 stukken land, in Nuland, ter plaatse gnd Donc, (1) tussen 

Johannes van Dijnther enerzijds en kvw Elizabeth Hels anderzijds, (2) in 

het midden van de plaats gnd ter Donc, tussen Johannes Aben soen enerzijds 

en voornoemde kvw Elizabeth Hels anderzijds, (3) achter naast de plaats gnd 

Hoefgrave, tussen voornoemde kvw Elizabeth Hels enerzijds en {hier staan: 

..} Spijerinc Emonts soen anderzijds, (4) naast de plaats gnd Hoefgrave, 

beiderzijds tussen Willelmus van Zelant, welke 4 stukken land 1½ morgen 
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groot zijn, belast met waterlaten, zegedijken en sloten. 

 

Otto et Thomas liberi quondam Ade Maes soen Walterus Tolinc maritus et 

tutor legitimus (dg: Al) Elizabeth sue uxoris (dg: fi) Petrus de Os 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris et Walterus filius Gerardi 

Wouters soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum 

quondam Thome Daems soen quatuor pecias terre sitas in parrochia de 

Nuwelant ad locum dictum Donc quarum una inter hereditatem Johannis de 

Dijnther ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Elizabeth Hels ex 

alio altera in medio loci ter Donc vocati inter hereditatem Johannis Aben 

soen ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicte quondam 

Elizabeth Hels ex alio tercia retro juxta locum dictum Hoefgrave inter 

hereditatem dictorum liberorum dicte quondam Elizabeth Hels ex uno et 

inter hereditatem {hier staan: ..} Spijerinc Emonts soen ex alio et 

quarta (dg: q) juxta locum dictum Hoefgrave inter hereditates Willelmi de 

Zelant ex utroque latere coadiacentes site sunt et que quatuor pecie 

terre unum et dimidium jugera terre continent ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico van den Perre (dg: Per) filio Willelmi van den Perre 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus zegediken et fossatis ad 

premissa spectantibus. Testes Wolph et Neijnsel datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1184 f 057r 02 do 29-01-1405. 

Arnoldus zvw Johannes van den Zande verkocht aan Goeswinus zvw Willelmus 

Heijnkens soen, tbv zijn zuster Margareta wv Johannes Sluijter van Haren, 

de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, die Lambertus 

Wautghers soen met Lichtmis in Erp moest leveren aan voornoemde Arnoldus, 

gaande uit (1) een huis met zijn hofstad en een aangelegen kamp, in Erp, 

naast de plaats gnd Rijtdike, naast Willelmus Kersmeker enerzijds en erfg 

vw Bernerus zvw Henricus Roden anderzijds, (2) het deel dat aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Aleijdis behoort in een stuk land, in Erp, ter 

plaatse gnd op Erlikem, naast kvw Aleijdis van Weert enerzijds en Johannes 

van den Grave anderzijds, (3) een beemdje van wijlen voornoemde Johannes 

van den Zande, aldaar. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van den Zande medietatem (dg: 

hereditate) hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de Erpe 

quam Lambertus Wautghers soen prefato Arnoldo solvere tenebatur 

hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex domo et eius 

domistadio et campo sibi adiacente sitis in parrochia de Erpe juxta locum 

dictum Rijtdike cum uno latere juxta hereditatem Willelmi Kersmeker et 

cum reliquo (dg: fine) latere juxta hereditatem heredum quondam Berneri 

filii quondam Henrici Roden atque ex parte prefato Arnoldo et Aleijdi 

eius uxori competente in pecia terre sita in dicta parrochia ad locum 

dictum op Erlikem cum uno latere juxta hereditatem liberorum quondam 

Aleijdis de Weert et cum reliquo latere juxta hereditatem Johannis van 

den Grave atque ex pratulo dicti quondam Johannis van den Zande sito 

ibidem ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino filio quondam Willelmi 

Heijnkens soen ad opus Margarete sue (dg: uxoris fi) sororis (dg: filie 

qu) relicte quondam Johannis Sluijter de Haren promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057r 03 do 29-01-1405. 

Gerardus zvw Nijcholaus Morre verkocht aan Johannes Goeswijns soen een stuk 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen erfg vw Henricus 

Bloemart enerzijds en voornoemde Johannes Goeswijns soen anderzijds. 

 

Solvit XVII solidos. 

Gerardus filius quondam Nijcholai Morre peciam terre sitam in parrochia 

de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem heredum quondam 
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Henrici Bloemart ex uno et inter hereditatem Johannis Goeswijns soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Goeswijns soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 057r 04 do 29-01-1405. 

Johannes Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 4 mud 

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

door Jacobus van Vladeracken. 

 

Johannes Loijer hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

venditam sibi a Jacobo de Vladeracken prout in !monuit de 3 annis annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057r 05 do 29-01-1405. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt, gemachtigd door Bruijstinus van den 

Scoetacker zvw Yseboldus van den Scoetacker, maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 2 mud rogge, aan voornoemde Bruijstinus verkocht 

door Johannes van Herzel zvw Johannes van Herzel. 

 

Emondus filius Alberti Buc de Lijt (dg: hereditariam) potens factus a 

Bruijstino van den Scoetacker filio quondam Yseboldi van den Scoetacker 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis vendita! dicto 

Bruijstino a Johanne de Herze! filio quondam Johannis de Herzel prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057r 06 do 29-01-1405. 

Marselius van Eirde, zijn broer Johannes van Eirde en Walterus van Os 

beloofden aan Stephanus van Marlango, tbv etc, 24 Franse kronen met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Marselius de Eirde (dg: et) Johannes de Eirde eius frater et Walterus de 

Os promiserunt indivisi super omnia Stephano de Marlango ad opus etc 

XXIIII Vrancrijc cronen ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena 

I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057r 07 do 29-01-1405. 

Voornoemde broers beloofden voornoemde Walterus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti fratres promiserunt Walterum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057r 08 vr 30-01-1405. 

Johannes van der Graft Otten soen verkocht aan Henricus van Beke zvw 

Henricus van Lent 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in den 

Hoefslach, tussen Gerardus van Lijt enerzijds en een sloot behorend tot de 

hoeve gnd des Kelners Hoeve anderzijds, met een eind strekkend aan de weg 

gnd die Dallixghe Wech, vrij van cijns en dijk, belast met zegedijken, 

sloten en waterlaten. 

 

Johannes van der Graft Otten soen unum juger terre situm in parrochia de 

Lijttoijen in loco dicto in den Hoefslach inter hereditatem Gerardi de 

Lijt ex uno et inter (dg: quond) quoddam fossatum spectans ad quendam 

mansum dictum des Kelners Hoeve !tendens cum uno fine ad viam dictam die 

Dallixghe Wech prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico de Beke filio quondam Henrici de Lent promittens super habita et 

habenda warandiam tamquam (dg: ab) de hereditate ab omni aggere et censu 

libera exceptis tamen zegedijcken fossatis et aqueductibus ad dictum 

iuger spectantibus. Testes Goeswinus et Tijt datum sexta post Pauli. 
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1184 f.057v. 

 sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1405. 

 in festo conversionis Pauli: zondag 25-01-1405. 

 

BP 1184 f 057v 01 vr 30-01-1405. 

Henricus van Beke zvw Henricus van Lent droeg over aan Jutta dvw Conrardus 

gnd Coen van Oijen ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Hillen 

Hoeve, in een kamp gnd die Middelste Camp, tussen Hubertus van Ghemert 

enerzijds en wijlen Ambrosius gnd Broes Guedelden soen anderzijds, belast 

met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Henricus de Beke filius quondam Henrici de Lent medietatem jugeris terre 

siti in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum Hillen Hoeve (dg: inter 

hereditatem) in campo dicto die Middelste Camp inter hereditatem Huberti 

de Ghemert ex uno et hereditatem quondam Ambrosii dicti Broes Guedelden 

soen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Jutte filie quondam 

Conrardi dicti Coen de Oijen promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis zegedijken fossatis et aqueductibus ad 

dictum dimidium juger terre spectantibus. Testes Goeswinus et Tijt datum 

sexta post Pauli. 

 

BP 1184 f 057v 02 zo 25-01-1405. 

Theodericus van Leijdenberch, Henricus Steelwart van Gravia, Adrianus 

Mijkart en Mijchael Cloeckart beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

Anthonius van Montefija etc, 36 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus de Leijdenberch Henricus Steelwart de Gravia Adrianus Mijkart 

et Mijchael Cloeckart promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo 

ad opus Anthonii de Montefija etc XXXVI Vrancrijc cronen ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Wolph et 

Bathen soen datum in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 057v 03 zo 25-01-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit III #placken# (dg: grossos). 

Primus promisit super omnia alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057v 04 vr 30-01-1405. 

Albertus Buc van Lijt verklaarde dat Bernardus Arnts soen van Lijttoijen 

alle geldsommen heeft voldaan die voornoemde Bernardus aan voornoemde 

Albertus had beloofd, zowel in schepenbrieven van Den Bosch als daarbuiten. 

 

Solvit. 

Albertus Buc de Lijt palam (dg: quitavit) #recognovit sibi plenarie fore 

satisfactum# !Bernardum Arnts soen de Lijttoijen ab omnibus pecuniarum 

summis promissis dicto Alberto a prefato Bernardo in litteris scabinorum 

de Busco seu extra litteras scabinorum de Busco a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem (dg: testes) clamans inde quitum. Testes 

Coptijt et Wolph datum sexta post Pauli. 

 

BP 1184 f 057v 05 vr 30-01-1405. 

Voornoemde Bernardus beloofde aan Eusthatius van Hedichusen 100 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, 

na maning te betalen. 

 

Dictus Bernardus promisit super omnia Eusthatio de Hedichusen centum 

novos Gelrenses gulden IX boddreger seu decem Vleemsche placken pro 

quolibet gulden computato ad voluntatem et monitionem dicti Eustatii 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057v 06 vr 30-01-1405. 

Broeder Gerardus zv Conrardus van den Nuwenhuse orde van de predikheren en 

Godefridus van Bruheze ev Elijzabeth dv voornoemde Conrardus droegen over 

aan Gertrudis wv Johannes van Geffen koopman hun deel in een b-erfcijns van 

7 oude schilden van Frankrijk of van de keizer, welke cijns voornoemde 

Conrardus beurt, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes van Geffen, in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Wijnricus van der Masen 

enerzijds en erfgoed dat nu behoort aan Johannes van Os zvw Johannes 

anderzijds. De brief overhandigen aan Reijnerus van Langel. 

 

Frater Gerardus filius Conrardi van den Nuwenhuse ordinis fratrum 

predicatorum cum consensu et voluntate sui prioris Godefridus de Bruhe! 

maritus et tutor legitimus Elijzabeth sue uxoris filie dicti Conrardi 

totam partem et omne jus eis seu eorum alteri quovismodo competentes in 

annuo et hereditario censu septem aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum #Francie seu imperatoris# quem censum 

dictus Conrardus solvendum habuit hereditarie mediatim nativitatis Domini 

et mediatim Johannis ex domo et area (dg: sita in Busco) quondam Johannis 

de Geffen mercatoris sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam 

Wijnrici van der Masen #ex uno# et inter hereditatem nunc spectantem ad 

Johannem de Os filium quondam Johannis ex alio ut dicebat hereditarie 

supportaverunt Gertrudi (dg: de) relicte dicti quondam Johannis de Geffen 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. Tradetur Reijnero de Langel. 

 

BP 1184 f 057v 07 vr 30-01-1405. 

Voornoemde Gertrudis wv Johannes van Geffen koopman beloofde aan voornoemde 

broeder Gerardus en Godefridus dat zij of haar erfgenamen na overlijden van 

haar vader voornoemde Conrardus pas aan de deling zullen deelnemen als dan 

zowel voornoemde broeder Gerardus als Godefridus of hun erfgenamen tevoren 

een erfcijns van 7 oude schilden of de waarde van die cijns in andere 

goederen zullen krijgen. 

 

Dicta Gertrudis promisit super omnia cum tutore #dicto fratri Gerardo et 

Godefrido# si ipsa aut sui heredes post mortem dicti Conrardi sui patris 

ad communem divisionem fiendam venire voluerint aut voluerit de bonis 

quas! dictus Conrardus in sua morte relinquet post se et huiusmodi bona 

condividere et apprehendere quod extunc (dg: dicta Gertrudis aut eius 

heredes) dicti frater Gerardus et Godefridus #seu eorum heredes# 

prelevabunt et quivis eorum prelevabit hereditarium censum VII aude 

scilde seu valorem eiusdem census in aliis bonis antequam dicta Gertrudis 

seu eorum heredes huiusmodi bona possunt condividere seu apprehendere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 057v 08 vr 30-01-1405. 

Voornoemde Gertrudis wv Johannes van Geffen koopman droeg over aan 

Reijnerus van Langel een b-erfcijns van 7 oude schilden, geld van de keizer 

of de koning van Frankrijk, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een stenen huis en erf van wijlen Nijcholaus 

Tesschemeker, in Den Bosch, uit het recht dat bij dat huis en erf hoort in 

een muur tussen voornoemd stenen huis en erfgoed van kvw Adam Teschmakers 

en in de goot op die muur, en uit ander toebehoren, welke cijns Arnoldus 

Stamelart van de Kelder had verkocht aan voornoemde Conrardus van den 

Nuwenhuse, welke verkoop Johannes van Geffen kramer had goedgekeurd1, en 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 167r 01 vr 03-04-1394, Johannes van Geffen verklaarde dat Arnoldus Stamelart 
van den Kelder deze erfcijns met zijn instemming heeft verkocht aan Conrardus van den 

Nuwenhuze. 
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welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Gertrudis predicta cum tutore hereditarium censum septem aude scilde 

monete cesaris vel regis Francie solvendum hereditarie mediatim (dg: Jo) 

Domini et mediatim Johannis de et ex domo lapidea et area quondam 

Nijcholai Tesschemeker sita in Busco et de jure ad dictam domum et aream 

spectante in muro seu pariete consistente inter dictam domum lapideam et 

inter hereditatem puerorum quondam Ade Teschmakers atque in guttario 

supra eundem murum seu parietem consistente atque ex aliis attinentiis 

eiusdem domus lapidee et aree quem censum (dg: Conrardus van den 

Nuwenhuze erga) Arnoldus Stamelart de Penu hereditarie vendiderat 

Conrardo van den Nuwenhuse predicto quam venditionem Johannes de Geffen 

institor in omnibus laudavit et approbavit et quantum in eo fuit 

confirmavit et de quo censu idem Johannes (dg: prefatus) dicto Arnoldo 

Stamelart se promiserat prestiturum warandiam prout in litteris et quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Reijnero de Langel 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui et (dg: heredum) et dicti Conrardi (dg: parte eorum deponere 

testes) et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.058r. 

 sexta post Pauli: vrijdag 30-01-1405. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 31-01-1405. 

 

BP 1184 f 058r 01 vr 30-01-1405. 

Voornoemde Reijnerus van Langel en zijn broer Sijmon beloofden aan 

Godefridus van Bruheze 100 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pasen over een jaar (zo 11-04-1406) 

te betalen. 

 

Dictus Reijnerus de Langel #et Sijmon eius frater# promiserunt super 

omnia Godefrido de Bruheze centum novos Gelre gulden X Vlemsche placken 

vel IX boddrager pro quolibet computato (dg: ad) a festo pasche proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Berwout et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 058r 02 vr 30-01-1405. 

Romboldus Heijnen soen van Casteren verkocht aan Ghisbertus zvw Willelmus 

van den Broec, tbv hem en zijn vrouw Heilwigis, een lijfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Boosch te leveren, gaande uit (1) 

een stuk land, gnd dat Buntken, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd 

Casteren, tussen Aleijdis Yoseps enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

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

voornoemde Aleijdis, (2) 3 lopen land, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Casteren, beiderzijds tussen Johannes Wautgharts. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Romboldus Heijnen soen de Casteren #legitime# (dg: hereditarie) vendidit 

Ghisberto filio quondam Willelmi van den Broec #ad opus sui et Heilwigis 

sue uxoris# (dg: hereditariam) #pensionem# !paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco #solvendam anno quolibet ad vitam 

eorum seu alterius eorum purificationis# et in Busco tradendam ex pecia 

terre dicta dat Buntken sita in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum 

Casteren inter hereditatem Aleijdis Yoseps ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem vicum ex alio tendente cum uno fine ad communem 

vicum et cum reliquo fine ad hereditatem dicte Aleijdis item ex tribus 

lopinatis terre sitis in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

Johannis Wautgharts ex utroque latere adiacentem ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem etc 

tali conditione cum ambo mortui fuerint erit quitum. Testes Wolph et 
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Gerardus datum sexta post Pauli. 

 

BP 1184 f 058r 03 vr 30-01-1405. 

Hermannus Conen soen maande 3 achterstallige jaren van 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 30 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend, aan hem overgedragen door Willelmus Bac zvw Mathijas 

van den Molengrave. 

 

Hermannus Conen soen terciam !hereditarii census XXX solidorum grosso 

Turonensi monete Francie antiquo pro XVI denariis computato supportatam 

sibi a Willelmo Bac filio quondam Mathije van den Molengrave prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 058r 04 vr 30-01-1405. 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave droeg over aan Reijnerus van 

Langel een b-erfcijns van 12 oude schilden geld van Frankrijk, een helft te 

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

huis en erf met toebehoren, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed vw 

Wijnricus van Oijen en erfgoed van Adam Tesschemaker, welke cijns aan 

voornoemde Willelmus was verkocht2 door Johannes van Geffen kramer. 

 

Willelmus Bac filius quondam Mathije van den Molengrave hereditarium 

censum XII aude scilde monete Francie solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de et ex domo lapidea et area cum suis 

attinentiis sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam Wijnrici de 

Oijen et inter hereditatem Ade Tesschemaker venditum dicto Willelmo a 

Johanne de Geffen institore prout in litteris hereditarie supportavit 

Reijnero de Langel cum litteris et jure promittens super omnia ratam !et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1184 f 058r 05 vr 30-01-1405. 

Gerlacus Cnode met den Brode maande3 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, welke cijns nu aan hem behoort; 

van deze cijns worden 20 schelling voor de helft met Kerstmis en en voor de 

andere helft met Sint—Jan betaald uit een huis en erf van Johannes van 

Hijntham bakker, in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

Gerlacus Cnode met den Brode hereditarium censum trium librarum et decem 

solidorum monete de quo censu XX solidi mediatim Domini et (dg: l) 

mediatim Johannis de domo et area Johannis de Hijntham pistoris sita in 

Busco in vico Orthensi annuatim solvendi sunt et quem nunc ad se spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes. 

 

BP 1184 f 058r 06 vr 30-01-1405. 

Petrus zvw Arnoldus van Welle droeg over aan Godefridus zvw Godefridus 

Aleijten soen van Lijeshout een stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd 

Roemortel, tussen Godefridus van der Heijdenbraken enerzijds en Henricus 

van den Velde anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Henricus en 

met het ander eind aan een weg aldaar. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi de Welle peciam terre sitam in parrochia de 

Stiphout ad locum dictum Roemortel inter hereditatem (dg: quo) Godefridi 

van der Heijdenbraken ex uno et inter hereditatem Henrici van den Velde 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici et cum 

reliquo fine ad quandam viam ibidem ut dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido filio quondam Godefridi Aleijten soen de Lijeshout promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 243r 11 za 19-06-1389, verkoop van de erfcijns. 
3 Zie ← BP 1182 p 469r 13 di 14-06-1401, manen van 3 achterstallige jaren. 
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BP 1184 f 058r 07 vr 30-01-1405. 

Emondus zv Johannes Roesmonts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Emondus filius Johannis Roesmonts soen prebuit et reportavit. Testes 

Berwout et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 058r 08 vr 30-01-1405. 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode met den Brode maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit goederen gnd te Vorswijc, in Nuenen en Wetten, aan 

eerstgenoemde Gerlacus overgedragen door Ywanus Stierken zvw Johannes 

Stierken. 

 

Gerlacus Cnode filius quondam Gerlaci Cnode met den Brode hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex bonis dictis te Vorswijc sitis in parrochia 

de Nuenen et de Wetten supportatam (dg: se) primodicto Gerlaco ab Ywano 

(dg: filio quo) Stierken filio quondam Johannis Stierken prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 058r 09 vr 30-01-1405. 

Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde Petrus zvw Arnoldus van 

Welle 35 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

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

 

Godefridus filius quondam Godefridi Aleijten soen promisit super omnia 

Petro filio quondam Arnoldi de Welle XXXV nu Gelre !XXXVI gemeijn placken 

pro quolibet gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 058r 10 za 31-01-1405. 

Jacobus Coptiten ev Agnes dv Nijcholaus van Goiderheijl maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus te leveren, aan Jacobus Stevens soen en Goeswinus zv 

Theodericus van Vlimen overgedragen door Arnoldus ?Aginc, welke pacht nu 

aan hem en zijn voornoemde vrouw behoort. 

 

Ponetur in una {BP 1184 f 058r 10 en 11}. 

Jacobus Coptiten (dg: hereditariam pac) tamquam maritus et tutor Agnetis 

sue uxoris filie Nijcholai de Goiderheijl hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini 

hyemalis supportatam Jacobo Stevens soen et Goeswino filio Theoderici de 

Vlimen #ab Arnoldo ?Aginc# prout in litteris et quam nunc ad se et dictam 

suam uxorem spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes (dg: Goeswinus et) 

Goeswinus et Gerardus datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 058r 11 za 31-01-1405. 

Voornoemde Jacobus maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

pond, met Kerstmis te betalen, aan Jacobus Stevens soen overgedragen door 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen, welke cijns nu aan hem en zijn vrouw 

behoort. 

 

Dictus Jacobus hereditarium censum quinque librarum solvendum hereditarie 

nativitatis Domini supportatum Jacobo Stevens soen a Gerardo filio 

quondam Theoderici de Vlimen prout in litteris et quem nunc ad se et suam 

uxorem spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Goe. 

 

BP 1184 f 058r 12 za 31-01-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Johannes van Bladel 

(1) een b-erfcijns van 6 pond geld, die Rodolphus zvw voornoemde 
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Godescalcus met Sint-Jan beurde, (of een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis), gaande uit het tweede, zesde en achtste 1/9 deel van 

een erfgoed in Den Bosch, achter de plaats gnd Tolbrug, in een kamp dat was 

van wijlen voornoemde Godescalcus, welke drie 1/9 delen Rodolphus zvw 

voornoemde Godescalcus had uitgegeven aan Godescalcus Arts soen voor 

voornoemde cijns van 6 pond, welke cijns aan voornoemde Henricus was 

overgedragen door Rodolphus zvw voornoemde Godescalcus, {f.058v} (2) een 

b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (2a) het derde en vierde 1/9 deel van een 

erfgoed, in Den Bosch, achter de plaats gnd Tolbrug, in een kamp dat was 

van wijlen voornoemde Godescalcus Roesmont, (2b) het zevende 1/9 deel van 

het eerstgenoemde erfgoed, welke drie 1/9 delen Rodolphus zvw voornoemde 

Godescalcus had uitgegeven aan Walterus van Oekel voor voornoemde cijns van 

6 pond, welke cijns aan voornoemde Henricus was overgedragen door 

voornoemde Rodolphus. Voornoemde Henricus beloofde dat zijn minderjarige 

dochter Katherina, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum sex 

librarum monete quem Rodolphus filius dicti quondam Godescalci solvendum 

(dg: habeit) habet hereditarie mediatim Johannis et mediatim (dg: Domini 

supportatum sibi a Rodolpho suo fratre predicto prout in litteriis atque 

hereditarium censum sex librarum solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini) ex secunda nona parte cuiusdam hereditatis site in 

Busco retro locum dictum Tolbrugge in quodam campo qui fuerat dicti 

quondam Godescalci atque de et ex sexta nona parte supradicte hereditatis 

atque de et ex octava nona parte predicte hereditatis quas tres nonas 

partes (dg: dictus) Rodolphus filius dicti quondam Godescalci dederat ad 

censum Godescalco Arts soen pro predicto censu sex librarum (dg: pro) 

supportatum dicto Henrico a Rodolpho filio dicti quondam Godescalci prout 

in litteris (dg: atque hereditarium) 

 

1184 f.058v. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 31-01-1405. 

 

BP 1184 f 058v 01 za 31-01-1405. 

atque hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex tercia nona parte et quarta nona 

parte cuiusdam hereditatis site in Busco retro locum dictum Tolbrugge in 

quodam campo qui fuerat dicti quondam (dg: Rodolphi) #Godescalci# 

Roesmont atque de et ex septima nona parte primodicte hereditatis quas 

tres nonas partes Rodolphus filius dicti quondam Godescalci dederat ad 

censum Waltero de Oekel scilicet pro dicto censu sex librarum (dg: pro) 

supportatum dicto Henrico a Rodolpho predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni de Bladel cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda warandiam et quod ipse Katherinam suam filiam cum 

ad annos pubertatis pervenerit super premissis ad opus dicti Johannis 

faciet renunciare. Testes Wolphart et Gerardus datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 058v 02 za 31-01-1405. 

Johannes Pijnappel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Pijnappel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 058v 03 za 31-01-1405. 

Willelmus Bexken maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, die Franco gnd Hering zvw Johannes Cale beloofd 

had aan voornoemde Walterus met Lichtmis te leveren. 

 

Willelmus Bexken hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: so) quam Franco dictus Hering filius 
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quondam Johannis Cale promiserat se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditarie purificationis prout in litteris monuit de 3 annis etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 058v 04 za 31-01-1405. 

Willelmus Leijten verklaarde dat Gerardus Bits 9 nieuwe gulden minus 9 

plakken heeft betaald, die voornoemde Gerardus hem beloofd had voor 

schepenen van Den Bosch. 

 

Solvit. 

Willelmus Leijten palam recognovit sibi per Gerardum Bits fore 

satisfactum de IX novis florenis minus IX placken quos dictus Gerardus 

sibi promiserat coram scabinis in Busco ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 058v 05 za 31-01-1405. 

Rodolphus van den Zande bvw Willelmus van den Zande: zijn helft in een 

huis, erf, hofstad en stukje {niet afgewerkt contract}. 

 

Rodolphus van den Zande frater quondam Willelmi van den Zande medietatem 

ad se spectantem in domo area et domistadio (dg: infrascriptis) et 

particula. 

 

BP 1184 f 058v 06 za 31-01-1405. 

Henricus Rovers en zijn broer Johannes, kv Paulus Rover Teschmaker, 

beloofden aan Johannes van Os zvw Johannes van Os 75 Gelderse gulden, 10 

Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, op de laatste 

dag in mei aanstaande (zo 31-05-1405) te betalen. 

 

Henricus Rovers et Johannes eius frater liberi Pauli Rover Teschmaker 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Os filio (dg: Jo) quondam 

Johannis de Os LXXV gulden Gelrie scilicet X Vlems placken vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad ultimam diem mensis maii proxime 

futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 058v 07 za 31-01-1405. 

Rodolphus van den Zande droeg over aan Alardus van Driel zvw Henricus de 

helft, die aan hem behoort, in (1) een huis en erf in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Willelmus Mijes en erfgoed van Arnoldus Otten 

soen, welk huis en erf wijlen voornoemde Willelmus van den Zande, tbv zijn 

vrouw Aleijdis dvw Nijcholaus Rutinc, verworven had van Laurencius Boijen, 

(2) een deel van een hofstad, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed 

van Walterus zvw Ghibo Gheijnser enerzijds en erfgoed van Johannes zv 

Jacobus gnd Cop Gril van Engelen anderzijds, welk deel op het eind richting 

de stadsmuur 35½ voet breed is en 36 voet richting de erfgoederen van 

Lambertus Prime, Godefridus Dravaert en Willelmus van den Zande, welk deel 

gelegen is tussen erfgoed van voornoemde Walterus zvw Ghibo Gheijnser 

enerzijds en erfgoed van Henricus zvw Godefridus Posteel anderzijds, en 

welk deel reikt vanaf erfgoederen van voornoemde Lambertus, Gerardus en 

Willelmus tot aan de stadsmuur, welk deel wijlen voornoemde Willelmus van 

den Zande in cijns verkregen had van Theodericus zvw voornoemde Godefridus 

Posteel, (3) een stukje land, 6 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, 

achter erfgoed van Willelmus van den Zande, tussen erfgoed van voornoemde 

Willelmus enerzijds en erfgoed van Henricus zvw Godefridus Posteel 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde Willelmus tot aan de stadsmuur, welk 

stukje wijlen voornoemde Willelmus van den Zande gekocht had van voornoemde 

Henricus zvw Godefridus Posteel. Belast met de cijnzen4 in de brief 

vermeld. 

 

                         
4 Zie ← BP 1182 p 512v 01 wo 13-07-1401 (1), overdracht van een cijns uit het deel van de 
hofstad. 
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Rodolphus van den Zande (dg: filius quo frater quondam Willelmi van den 

Zande) medietatem #ad se spectantem in# (dg: sibi de morte dicti quondam 

Willelmi #van den Zande# sui fratris successione advolutam) in domo area 

#parte# domistadii et particula terre infrascriptis videlicet in domo et 

area sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Willelmi Mijes 

et inter hereditatem Arnoldi Otten soen quam domum et aream dictus 

quondam Willelmus #van den Zande# ad opus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai Rutinc erga Laurencium Boijen acquisierat prout in 

litteris item in (dg: particula) parte cuiusdam domistadii siti in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem Walteri filii quondam Ghibonis 

Gheijnser ex uno et inter hereditatem Johannis filii Jacobi dicti Cop 

Gril (dg: ex alio) de Engelen ex alio que pars (dg: XXXV) XXXV et 

dimidiam pedatas in uno fine versus murum opidi de Busco et XXXVI pedatas 

versus hereditates Lamberti Prime Godefridi Dravaert et Willelmi van den 

Zande in latitudine continet et que pars predicta dicti domistadii sita 

est inter hereditatem dicti Walteri filii quondam Ghibonis Gheijnser ex 

uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Godefridi Posteel ex alio 

et que pars tendit ab hereditatibus dictorum Lamberti Gerardi et Willelmi 

usque ad murum opidi de Busco quam partem dicti domistadii dictus quondam 

Willelmus van den Zande erga Theodericum filium dicti quondam Godefridi 

Posteel ad censum acquisierat prout in litteris atque in particula terre 

sex pedatas in latitudine continente sita in Busco ultra pontem piscium 

retro hereditatem Willelmi van den Zande inter hereditatem eiusdem 

Willelmi ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Godefridi 

Posteel ex alio tendente ab hereditate dicti Willelmi usque ad murum 

opidi de Busco quam particulam terre dictus quondam Willelmus van den 

Zande erga dictum Henricum filium quondam (dg: Willelmi) Godefridi 

Posteel (dg: erga predi) emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Alardo de Driel filio quondam Henrici cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Willelmi et suorum heredum 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. Testes Goeswinus 

et Wolph datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 058v 08 za 31-01-1405. 

(dg: voornoemde Alardus beloofde aan voornoemde Rodolphus). 

 

(dg: dictus Alardus promisit super omnia dicto Rodolpho). 

 

BP 1184 f 058v 09 za 31-01-1405. 

De broers Laurencius, Theodericus en Nijcholaus, kvw Johannes Vroemken van 

Lijer, en Johannes Houbraken ev Conegundis dvw voornoemde Johannes Vroemken 

verkochten aan voornoemde Alardus ¼ deel in het voornoemde. {f.059r} 

Jacobus uter Hasselt, zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Johannes Vroemken 

en hun erfg zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

(dg: Nij) Laurencius Theodericus et Nijcholaus #fratres# liberi quondam 

Johannis Vroemken de Lijer (dg: quartam partem ad se spectantem in 

premissis here) et Johannes Houbraken maritus et tutor legitimus 

Conegundis sue uxoris filie dicti quondam Johannis Vroemken quartam 

partem ad ipsos spectantem in premissis hereditarie vendiderunt dicto 

Alardo supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi 

super omnia (dg: h) ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dictorum quondam Willelmi van den Zande et Aleijdis sue 

uxoris (dg: de) et quorumcumque heredum eiusdem 

 

1184 f.059r. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 31-01-1405. 

 

BP 1184 f 059r 01 za 31-01-1405. 
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quondam Aleijdis deponere promisit insuper dictus Nijcholaus super omnia 

quod ipse Jacobum uter Hasselt et Aleijdem eius uxorem filiam dicti 

quondam Johannis Vroemken et eorum heredes perpetue tales habebit quod 

numquam presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 02 za 31-01-1405. 

Rodolphus van den Zande, Arnoldus van Boemel goudsmid en Theodericus en 

zijn broer Nijcholaus, kvw Johannes Vroemken van Lijer, executores 

testamenti van wijlen Aleijdis wv Willelmus van den Zande verkochten aan 

voornoemde Alardus ¼ deel van het voornoemde. 

 

Rodolphus van den Zande Arnoldus de Boemel aurifaber atque Theodericus et 

Nijcholaus eius frater liberi quondam Johannis Vroemken de Lijer 

executores #et executionis nomine# ut dicebant testamenti seu ultime 

voluntatis quondam Aleijdis relicte quondam Willelmi van den Zande (dg: 

ex ex) et potestatem ab ipsa Aleijde habentes quartam partem (dg: ad se i 

di) premissorum hereditarie vendiderunt dicto (dg: r) Alardo 

#supportaverunt cum litteris et aliis et jure# promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dicte quondam Aleijdis et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 03 za 31-01-1405. 

Johannes van Haren zvw Franco van Haren vleeshouwer droeg over aan Alardus 

van Berlikem een huis5 en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, naast 

erfgoed van Johannes Hoenken, welk huis en erf Egidius zvw Lambertus van 

den Hoevel in cijns verkregen had van Nijcolaus zvw Hugo zvw Rijskinus, en 

welk huis en erf wijlen voornoemde Franco van Haren gekocht had van 

voornoemde Egidius. Zou er hieruit meer moeten worden betaald dan de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond, dan zal dat worden afgehandeld. 

 

Johannes de Haren filius quondam Franconis de Haren #carnificis# domum et 

aream sitam in Busco in vico dicto Colperstraet contigue juxta 

hereditatem Johannis Hoenken cum universis et singulis attinentiis domus 

et aree predicte #quam domum et aream# Egidius filius quondam Lamberti 

van den Hoevel erga Nijcolaum filium quondam Hugonis filii quondam 

Rijskini ad censum acquisierat et quam domum et aream cum suis 

attinentiis predictam dictus quondam Franco de Haren erga predictum 

Egidium emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Alardo de Berlikem cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et dicti quondam Franconis et suorum heredum deponere item si plus 

esset solvendum ex premissis quam census domini ducis et hereditarius 

census quatuor librarum quod hoc deponet. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 04 za 31-01-1405. 

Philippus Boden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

(dg: dictus Alardus) Philippus Boden prebuit et reportavit. Testes 

Berwout et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 05 za 31-01-1405. 

(dg: Theodericus Posteel, Matheus zvw Godefridus Posteel). 

 

(dg: Theodericus Posteel Matheus filius quondam Godefridi Posteel). 

 

BP 1184 f 059r 06 za 31-01-1405. 

Voornoemde Alardus van Berlikem beloofde aan voornoemde Johannes van Haren 

25 Engelse nobel, 40 botdrager voor 1 nobel gerekend of de waarde, in drie 

                         
5 Zie → BP 1184 f 241r 02 do 17-12-1405, overdracht van het huis. 
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termijnen betalen, met Vastenavond (di 03-03-1405), Pinksteren (zo 07-06-

1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Dictus Alardus de Berlikem promisit super omnia dicto Johanni de Haren 

XXV Engels nobel scilicet XL boddrager #pro quolibet nobel# seu valorem 

pro una (dg: quarta j) tercia parte ad carnisprivium pro reliqua 

penthecostes et pro 3a parte Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 07 za 31-01-1405. 

Alardus van Driel zvw Henricus beloofde aan !voornoemde Rodolphus van den 

Zande (dg: 50 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405)) en 45 gulden van gelijke 

waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. Alleen een brief 

van de laatste termijn. 

 

Fiat littera tantum de ultimo termino. 

Alardus de Driel filius quondam Henrici promisit super omnia !dicto 

Rodolpo! van den Zande (dg: ?tam L gulden IX boddrager vel X Vlems 

placken pro quolibet gulden computato ad pascha proxime futurum) et XLV 

gulden similis valoris ad (dg: Remigii) #nativitatis Domini# proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 08 za 31-01-1405. 

Voornoemde Alardus van Driel beloofde aan Nijcholaus van Lijer (dg: 25 

gulden van gelijke waarde met Pasen (zo 19-04-1405)) en 22½ gulden van 

gelijke waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. Alleen 

een brief van de laatste termijn. 

 

Dictus Alardus de Driel promisit super omnia Nijcholao de Lijer (dg: XXV 

gulden similis valoris ad pasche) et XXIIJ gulden similis valoris ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 09 za 31-01-1405. 

Voornoemde Alardus beloofde aan voornoemde Rodolphus van den Zande, 

Arnoldus van Boemel goudsmid en de broers Theodericus en Nijcholaus, kvw 

Johannes Vroemken, (dg: 25 gulden van gelijke waarde met Pasen 

aanstaande(zo 19-04-1405)) en 22½ gulden van gelijke waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Fiat littera tantum de ultimo termino. 

Dictus Alardus promisit super omnia dictis Rodolpho van den Zande Arnoldo 

de Boemel aurifabro atque Theoderico et Nijcholao fratribus liberis 

quondam Johannis Vroemken (dg: XXV gulden similis valoris ad pasche 

proxime futurum) et XXIIJ gulden similis valoris ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 10 za 31-01-1405. 

Theodericus Posteel, Matheus zvw Ywanus van Gravia, Matheus Posteel de 

oudere zvw Henricus Posteel en Goeswinus van Deijle maanden 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, die aan hen 

behoort uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis te 

leveren, van wijlen Aleijdis Ghegel. De brief overhandiigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Theodericus Posteel Matheus filius quondam Ywani de Gravia et Matheus 

Posteel filius #senior# quondam Henrici Posteel et Goeswinus de Deijle 

hereditariam paccionem unius modii siliginis #ad ipsos# !de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Zonne (dg: solvenda 

purificationis mo) quondam Aleijdis Ghegel (dg: mo solvenda) 

purificationis monuerunt de 3 annis. Testes datum supra. Tradatur 
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Theoderico predicto. 

 

BP 1184 f 059r 11 za 31-01-1405. 

Everardus zvw Zibbo van der Schueren maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Thomas van den Nuwenhuze 

beloofd had aan voornoemde Everardus, met Lichtmis te leveren. 

 

Everardus filius quondam Zibbonis van der Schueren hereditariam paccionem 

unius (dg: et dimidii et) dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

(dg: solvendam hereditarie purificationis) quam paccionem Thomas van den 

(dg: b) Nuwenhuze promiserat se daturum dicto Everardo hereditarie 

purificationis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Berwout et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 059r 12 za 31-01-1405. 

(dg: Gerardus Heerken: ¼ deel). 

 

(dg: Gerardus Heerken quartam partem). 

 

1184 f.059v. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 31-01-1405. 

 quarta post purificationis: woensdag 04-02-1405. 

 in crastino purificationis: dinsdag 03-02-1405. 

 

BP 1184 f 059v 01 za 31-01-1405. 

Bela wv Lambertus van Uden zvw Henricus Godevarts soen droeg over aan haar 

schoonzoons Reijnerus van Berze, Arnoldus van den Loke, Johannes Pinge en 

Henricus Mi/Nuldeman haar vruchtgebruik in (1) 2 vierde delen van een huis 

en erf, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

wijlen Gheerlacus van Keeldonc enerzijds en erfgoed van Gerardus Vilt 

anderzijds, van welke 2 vierde delen Lambertus zv Henricus zv Godefridus er 

één verworven had van Henricus zv Henricus Godevarts soen en het andere van 

Margareta wv Arnoldus Palke, haar kinderen Godefridus en Johannes en (dg: 

haar schoonzoons) Andreas Tijmmerman en Theodericus Sporbossche, (2) een 

vierde deel in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Kepken enerzijds en erfgoed van 

Marcelius Vilt anderzijds, te weten het ¼ deel dat gelegen is beiderzijds 

tussen erfgoederen van Lambertus zvw voornoemde Henricus Godevarts soen, 

aan laatstgenoemde Lambertus verkocht door Henricus zvw Johannes van Uden 

zvw Henricus Godevarts. 

 

Bela relicta quondam Lamberti de Uden filii quondam Henrici Godevarts 

soen cum tutore usufructum sibi competentem in (dg: tribus) #duabus# 

quartis partibus domus et aree site in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Gheerlaci de Keeldonc ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Vilt ex alio quarum (dg: terciarum partium) 

quartarum partium Lambertus filius (dg: quondam) Henrici filii Godefridi 

unam quartam partem erga Henricum filium Henrici Godevarts soen et 

reliquam quartam partem erga Margaretam relictam quondam Arnoldi Palke 

Godefridum et Johannem eius liberos Andream Tijmmerman et Theodericum 

Sporbossche (dg: eius generos) acquisierat prout in litteris atque in una 

quarta parte domus et aree et orti sitorum in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Gerardi Kepken et hereditatem Marcelii 

Vilt scilicet in illa quarta parte que sita est inter hereditates 

Lamberti filii dicti quondam Henrici Godevarts soen ex utroque latere 

vendita jamdicto Lamberto ab Henrico filio quondam Johannis de Uden filii 

quondam Henrici Godevarts prout in litteris legitime supportavit Reijnero 

de Berze Arnoldo van den Loke Johanni Pinge et Henrico Mi/Nuldeman suis 

generis cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Gerardus 
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datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 059v 02 wo 04-02-1405. 
Lambertus† van Uden zvw Henricus Godevarts soen (*) Bela 

1. Bela (*) Reijnerus van Berze 

2. Lucia (*) Arnoldus van den Loke 

3. Cristina (*) Johannes Pinge 

4. Katherina (*) Henricus Mi/Nuldeman 

5. Henricus. 

Voornoemde Reijnerus ev Bela, Arnoldus ev Lucia, Johannes Pinge ev 

Cristina, en Henricus ev Katherina, dvw voornoemde Lambertus, droegen 

voornoemde 3 vierde delen over aan Arnoldus Stercke zvw Engbertus. Ze 

beloofden dat Henricus zvw voornoemde Lambertus nimmer rechten op het 

voornoemde zal doen gelden. 

 

#Dictus Reijnerus maritus Bele sue uxoris et Arnoldus maritus Lucie sue 

uxoris et Johannes Pinge maritus Cristine sue uxoris et Henricus maritus 

Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Lamberti# (dg: dictus 

Reijnerus) premissas 3s quartas partes supportaverunt Arnoldo Stercke 

filio quondam Engberti cum litteris et aliis et jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi Henricum filium dicti quondam Lambertum! perpetue 

talem habebunt quod numquam presumet se jus in premissis habere. Testes 

Goeswinus et Wolphart datum quarta post purificationis. 

 

BP 1184 f 059v 03 wo 04-02-1405. 

Willelmus van Volkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

#Willelmus# (dg: Theodericus) de Volkel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 059v 04 wo 04-02-1405. 

Voornoemde Arnoldus Sterke beloofde aan voornoemde Bela 52½ Hollandse 

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

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Sterke promisit super omnia Bele predicte (dg: LIIJ) LII 

et dimidium Hollant gulden scilicet uno Engels nobel pro 3 Hollant gulden 

computato seu valorem ad (dg: omi) Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059v 05 wo 04-02-1405. 

Alardus van Berlikem als momber van Johannes van Loeven nzvw hr Arnoldus 

van Hout priester maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

pond geld, op zondag Letare Jerusalem te betalen, aan voornoemde Alardus, 

tbv voornoemde Johannes van Loeven, verkocht door Johannes Sluijsman 

tonmaker. 

 

Alardus de Berlikem (dg: hereditarium) tamquam mamburbus Johannis de 

Loeven filii naturalis domini quondam Arnoldi de Ligno presbitri 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie ad 

dominicam qua cantatur letare Jherusalem venditum dicto Alardo ad opus 

dicti Johannis de Loeven a Johanne Sluijsman doliatore prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 059v 06 wo 04-02-1405. 

Godefridus van Zeelst maakte bezwaar tegen verkopingen, bezwaringen en 

vervreemdingen, gedaan door Albertus Baudens soen met zijn goederen. 

 

Godefridus de Zeelst venditiones obligationes et alienationes factas per 

Albertum Baudens soen cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 059v 07 di 03-02-1405. 

Johannes Belen droeg over aan Johannes die Rode zv Nijcholaus die Rode 1/3 

deel van een stuk land, gnd Steelwarts Acker, in Oss, tussen Theodericus 

Hermans en Johannes zv Baudewinus Ridder enerzijds en Johannes Telen en 

Johannes die Gruijter anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene 

weg, te weten het 1/3 deel dat gelegen is naast voornoemde erfgoederen van 

Johannes Telen en Johannes die Gruijter, welk 1/3 deel aan voornoemde 

Johannes Telen was verkocht door Henricus zvw Henricus Steelwart van Os. 

Voor voornoemde Johannes Belen gereserveerd een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Johannes die Rode uit dit 1/3 deel en uit 

andere erfgoederen van voornoemde Johannes Telen, aan hem in pacht 

uitgegeven, beloofd had. 

 

Johannes Belen unam terciam partem pecie terre dicte Steelwarts Acker 

site in parrochia de Os inter hereditatem Theoderici Hermans et Johannis 

filii Baudewini Ridder ex uno et inter hereditatem Johannis Telen et 

Johannis die Gruijter ex alio tendentis cum utroque fine ad communem 

plateam scilicet illam terciam partem que sita est contigue juxta dictas 

hereditates Johannis Telen et Johannis die Gruijter venditam dicto 

Johanni Telen ab Henrico filio quondam Henrici Steelwart de Os prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni die Rode filio Nijcholai die 

Rode cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salva sibi hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam dictus Johannes die Rode ex 

premissis et aliis hereditatibus dicti Johannis Telen !Telen eidem ad 

pactum datis solvere promiserat ut dicebat. Testes Spina et Gerardus 

datum in crastino purificationis. 

 

BP 1184 f 059v 08 di 03-02-1405. 

Voornoemde Johannes Telen gaf uit aan Johannes die Rode zv Nijcholaus (1) 

een huis, erf, tuin en aangelegen stuk land, in Oss, tussen wijlen Henricus 

Blomelinc en Heijlwigis wv Arnoldus Stamelart van der Spanct enerzijds en 

wijlen Godefridus van Zanbeke anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, achter 

de plaats gnd die Catwijc, tussen Zanderus zv Henricus Zanders enerzijds en 

Henricus Reijmbouts soen anderzijds, (3) 1 morgen heideland, in Oss, ter 

plaatse gnd Rijsvenne, tussen wijlen Henricus Lemmens enerzijds en wijlen 

Arnoldus van den Grave anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1406). De verkrijger 

beloofde uit voornoemde goederen en uit voornoemd 1/3 deel van het stuk 

land gnd Steelwarts Acker. 

 

Dictus Johannes Telen domum aream et ortum et peciam terre sibi 

adiacentem sitos in parrochia de Os inter hereditatem quondam Henrici 

Blomelinc (dg: ex uno et inter hereditatem) et Heijlwigis relicte quondam 

Arnoldi Stamelart van der Spanct ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi de Zanbeke ex alio prout ibidem siti sunt item peciam terre 

sitam in dicta parrochia retro locum dictum die Catwijc inter hereditatem 

Zanderi filii Henrici Zanders ex uno et inter hereditatem Henrici 

Reijmbouts soen ex alio insuper unum juger terre mericalis situm in dicta 

parrochia in loco dicto Rijsvenne inter hereditatem quondam Henrici 

Lemmens ex uno et hereditatem (dg: Cristine) quondam Arnoldi van den 

Grave ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni die Rode 

filio Nijcholai ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

(dg: purificationis) #nativitatis Domini# et pro primo termino a (dg: 

purificationis) nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis (dg: atque ex tercia parte pecie terre Steelwarts 

Acker vocate quam terciam partem idem Johannes die Rode erga primodictum 

Johannem acquisierat ut dicebat) promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit solummodo ex 
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premissis et supradicta tercia parte dicte pecie terre Steelwarts Acker 

vocate. Testes datum supra. 

 

1184 f.060r. 

 in crastino purificationis: dinsdag 03-02-1405. 

 quarta post purificationis: woensdag 04-02-1405. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1405. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 in profesto purificationis: zondag 01-02-1405. 

 

BP 1184 f 060r 01 di 03-02-1405. 

Elizabeth, Heijlwigis en Katherina, dv Rodolphus Lambrechts soen, door 

voornoemde Rodolphus verwekt bij zijn vrouw Elizabeth, Nijcholaus Hagen ev 

Mechtildis, en Arnoldus van Orthen, ev Hilla, dv voornoemde Rodolphus en 

Elizabeth, verkochten aan Johannes zv Batha Schuermans een stuk land, in 

Geffen, ter plaatse gnd die Huerne, tussen Gerardus Kepken enerzijds en 

Wijnricus van den Heircke? anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan de gemeint van Geffen, belast met 1 

penning cijns en 1 zester rogge. 

 

Elizabeth Heijlwigis et Katherina filie (dg: quondam) Rodolphi Lambrechts 

soen ab eodem et Elizabeth sua uxore pariter geniti cum tutore Nijcholaus 

Hagen maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et Arnoldus de Orthen 

maritus et tutor Hille sue uxoris filiarum dictorum Rodolphi et Elizabeth 

sue uxoris peciam terre sitam in parrochia de Geffen in loco dicto die 

Huerne inter hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem 

Wijnrici van den He[?ir]cke ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad communitatem (dg: G) de Geffen ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio Bathe Schuermans promittentes (dg: 

indivisi su) cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno denario census et una sextaria siliginis exinde 

solvendis ut dicebant. Testes Spina et Gerardus datum in crastino 

purificationis. 

 

BP 1184 f 060r 02 di 03-02-1405. 

Arnoldus Cloet ev Elizabeth dvw Gerardus zvw Arnoldus Bathen soen deed tbv 

voornoemde koper afstand van voornoemd stuk land. 

 

(dg: Johannes) Arnoldus Cloet maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Gerardi filii quondam Arnoldi Bathen soen super dicta pecia terre 

et super jure sibi in eadem competente ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 060r 03 di 03-02-1405. 

Voornoemde Elizabeth, Heijlwigis en Katherina, dv Rodolphus Lambrechts 

soen, door voornoemde Rodolphus verwekt bij zijn vrouw Elizabeth, 

Nijcholaus Hagen ev Mechtildis, en Arnoldus van Orthen, ev Hilla, dv 

voornoemde Rodolphus en Elizabeth, deden tbv Arnoldus Cloet afstand van een 

stuk land in Geffen, in het Gemeijn Velt, tussen Henricus Fijen soen 

enerzijds en wijlen Henricus Aelbrechts soen anderzijds. 

 

Predicta Elizabeth etc venditores cum tutore ut supra super pecia terre 

sita in parrochia de Geffen int Gemeijn Velt inter hereditatem Henrici 

Fijen soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Aelbrechts soen ex 

alio et super jure ad opus Arnoldi Cloet hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 060r 04 di 03-02-1405. 

Petrus zvw Theodericus Sceijdemaker droeg over aan Johannes van Vessem 
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gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst de helft van 2 kamers6 met 

ondergronden, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Waelwijns soen enerzijds en erfgoed van Arnoldus Scoep 

anderszijds, strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan de 

straat die loopt voor het huis van Postel naar de Vismarkt, welke 2 kamers 

aan voornoemde Theodericus Sceijdemaker waren uitgegeven door Ghibo Scermer 

zvw Cristianus smid, voor de hertogencijns en voor een b-erfcijns7,8 van 43 

schelling geld, en welke helft nu aan hem behoort. Voornoemde Petrus 

behoudt een n-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde Johannes van Vessem 

hem heden voor ondergeschreven schepenen hieruit beloofde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Solvit II grossos et scabini habent suum. 

Petrus filius quondam Theoderici Sceijdemaker medietatem duarum camerarum 

cum suis fundis sitarum in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Theoderici Waelwijns soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Scoep ex 

alio tendentium a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad vicum tendentem ante 

domum de Postula versus forum piscium datarum ad censum dicto Theoderico 

Sceijdemaker a Ghibone (dg: Schermer) Scermer filio quondam Cristiani 

fabri scilicet pro censu domini nostri ducis et pro hereditario censu 

XLIII solidorum monete prout in litteris et quam medietatem nunc ad se 

spectare dicebat hereditare supportavit Johanni de Vessem #rasori 

pannorum# filio (dg: quondam) Theoderici de Zeelst cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes de) salvo (dg: dicto Petro) #Petro predicto# (dg: 

Henrico Buekentop) hereditario censu quatuor librarum monete (dg: ex 

dicta medietate hereditarie solvendo) quem dictus Johannes de Vessem 

eidem #Petro# (dg: Henrico) exinde solvere promisit hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini coram scabinis infrascriptis. Testes Spina et 

Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 060r 05 di 03-02-1405. 

Een brief maken van die wederbelofte. De brief overhandigen aan ... Wolf. 

 

{In rechter marge}. 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. (dg: Tradatur 

Henrico Buekentop). {In linker marge:} Tradatur ... Wolf. 

 

BP 1184 f 060r 06 di 17-03-1405. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemde cijns over aan Elizabeth dvw Mauricius 

van Boemel. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Petrus (dg: promisit se) predictum censum hereditarie supportavit 

Elizabeth filie quondam Mauricii de Boemel cum litteris et jure 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: Thec) Neijnsel et Gerardus datum tercia 

post reminiscere. 

 

BP 1184 f 060r 07 do 19-03-1405. 

Gerardus van Mijerde verwerkte zijn recht tot veranderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus de Mijerde prebuit et reportavit. Testes Theodericus et Tijt 

                         
6 Zie → BP 1184 f 269r 05 wo 03-02-1406, Petrus zvw Theodericus Sceijdemaker en zijn zuster 
Elizabeth dvw voornoemde Theodericus met Petrus Jacobs soen als momber verkochten een helft 

van de 2 kamers aan Johannes van Vessem gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst. 
7 Zie ← BP 1176 f 142v 05 zo 19-08-1380, Ghibo Scermer zvw Cristianus smid droeg deze cijns 
over aan Theodericus Sceijdemaker. 
8 Zie → BP 1184 f 269r 05 wo 03-02-1406, vermelding van de cijns. 
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datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 060r 08 wo 04-02-1405. 

Gerardus zvw Henricus Marcelijs soen droeg over aan Henricus van Helvoert 

molenaar zvw Henricus van Helvoert een huis en tuin, in Orthen, ter plaatse 

gnd Maelstram, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus zvw Gerardus van Vucht, belast 

met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en 8 schelling cijns. 

 

#{In rechter marge:} Gerardus filius quondam# Henrici Marcelijs soen 

domum et ortum sitos in parrochia de Orthen in loco dicto Maelstram inter 

hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

venditos sibi a Gerardo filio quondam Gerardi de Vucht prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico de Helvoert #multori# filio quondam 

Henrici de Helvoert (dg: multori) cum litteris #et aliis# et jure 

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

deponere (dg: testes) exceptis hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: testes) et octo solidis (dg: pagamenti communis 

exinde solvendis) #census exinde solvendis#. Testes Goeswinus et Wolphart 

datum quarta post purificationis. 

 

BP 1184 f 060r 09 wo 04-02-1405. 

Destijds had Petrus zvw Theodericus zvw Johannes van Herpt schedemaker 

verleend {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus filius quondam Theoderici filii 

quondam Johannis de Herpt vaginatoris dedisset contulisset et conte. 

 

BP 1184 f 060r 10 wo 04-02-1405. 

Gerardus van Eijcke beloofde aan Johannes zv Arnoldus Hoernken 80 nieuwe 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken of 13 Vlaamse groten voor 1 

gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) te betalen. 

 

Gerardus de Eijcke promisit super omnia (dg: Ger) Johanni filio Arnoldi 

Hoernken LXXX nu gulden IX boddrager vel X Vleems placken seu XIII 

grossos Flandrenses pro quolibet gulden computato ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Wolphart datum supra. 

 

BP 1184 f 060r 11 wo 04-02-1405. 

Bela wv Lambertus van Uden zvw Henricus Goijvarts soen van Uden, Reijnerus 

van Berze ev Bela, Arnoldus van den Loke ev Lucia, en Johannes Pinge ev 

Cristina, dv voornoemde Bela en wijlen Lambertus, droegen over aan Henricus 

Mi/Nuldeman (1) de helft van een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd die 

Derphoven, welke helft aan wijlen voornoemde Lambertus behoorde, en van 

welk stuk land de andere helft nu behoort aan Johannes Grieten soen, (2) 2 

schelling cijns, gaande uit erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd Bitswijc, 

gnd Coelken Kijnder Hove. 

 

Bela relicta quondam Lamberti de Uden filii quondam Henrici Goijvarts 

soen de Uden cum tutore Reijnerus de Berze maritus et tutor Bele sue 

uxoris et Arnoldus van den Loke maritus et tutor Lucie sue uxoris et 

Johannes Pinge maritus et tutor Cristine sue uxoris filiarum dictorum 

Bele et quondam Lamberti #medietatem# pecie terre (dg: sitam) #site# in 

parrochia de Uden ad locum dictum die Derphoven (dg: d) que medietas ad 

dictum quondam Lambertum spectare consuevit et de qua pecia terre reliqua 

medietas ad Johannem Grieten soen pronunc spectat ut dicebant (dg: 

hereditarie h sup) atque duos solidos annui census solvendos ex quibusdam 

hereditatibus sitis in Uden in loco dicto Bitswijc (dg: ut dicebat) 

#dictis Coelken Kijnder Hove# hereditarie supportaverunt Henrico 

Mi/Nuldeman promittentes (dg: super) cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1184 f 060r 12 zo 01-02-1405. 

Petrus van Geffen zvw Gerardus Pauwels soen van Geffen verkocht aan de 

secretaris, tbv het gasthuis dat wijlen Anthonius Vinsot heeft gesticht, in 

Den Bosch, naast de stenen brug gnd die Baseldoncse Brug, een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis, 

erf en tuin van voornoemde verkoper, in Den Bosch, aan de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van erf vw Hermannus Avemari enerzijds en erfgoed van wijlen 

Egidius Boijen, nu behorend aan Willelmus van Oerscot, anderzijds, (2) 1 

morgen land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen erfgoed van wijlen hr 

Rijcoldus Koc ridder, nu behorend aan Hubertus van Ghemert, enerzijds en 

Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen anderzijds, reeds belast met 11 schelling 

paijment, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Petrus de Geffen filius quondam Gerardi Pauwels soen de Geffen 

hereditarie vendidit mihi ad opus hospitalis quod quondam Anthonius 

Vinsot fundaverat siti in Busco contigue juxta pontem lapideum dictum die 

Baseldoncsche Brug hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area et orto dicti venditoris 

sitis in Busco ad vicum ecclesie inter hereditatem heredum Hermanni 

quondam Avemari ex uno et inter hereditatem quondam Egidii Boijen nunc ad 

Willelmum de Oerscot spectantem ex alio item ex uno jugere terre sito in 

parrochia de Geffen supra communitatem ibidem inter hereditatem domini 

quondam Rijcoldi Koc militis nunc ad Hubertum de Ghemert spectantem ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi Ghenen soen ex 

alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere ex! 

XI solidis pagamenti ex dictis domo area et orto solvendis et 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Gerardus datum in profesto 

purificationis. 

 

1184 f.060v. 

 quarta post purificationis: woensdag 04-02-1405. 

 in profesto Valentini: vrijdag 13-02-1405. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1405. 

 in profesto purificationis: zondag 01-02-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis februarii die quinta: donderdag 05-02-1405. 

 

BP 1184 f 060v 01 wo 04-02-1405. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke verkocht aan Reijnerus Loze zvw 

Henricus Mudekens 4½ hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Cleijn 

Lijensvelden, tussen Maria dvw Johannes van Maren enerzijds en een sloot 

die daar ligt tussen erfgoederen gnd Twe Lijensvelde anderzijds, met een 

einde strekkend aan de gemene weg gnd die Tijendewech, belast met een cijns 

aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik en met sloten en waterlaten, 

binnenlands gelegen. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke (dg: mar) quatuor et dimidium 

hont terre sita in parrochia de Groet Lijt in loco dicto die Cleijn 

Lijensvelden inter hereditatem (dg: Marie quondam Arnoldi P) Marie filie 

quondam Johannis de Maren ex uno et inter quoddam fossatum situm ibidem 

inter (dg: duo) hereditates dictas die Twe Lijensvelde #ex alio# 

tendentia cum uno fine ad !ad communem viam dictam die Tijendewech prout 

ibidem sita !est hereditarie vendidit Reijnero Loze filio quondam Henrici 

Mudekens promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu capituli sancti Lamberti Leodiensis 

atque fossatis et aqueductibus infra terram situatis ad premissa 

spectantibus ut dicebat. Testes Neijnsel et Gerardus datum quarta post 

purificationis. 
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BP 1184 f 060v 02 wo 04-02-1405. 

Voornoemde Reijnerus beloofde voornoemde Henricus 40 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia dicto Henrico XL nu Gelre (dg: se) 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 060v 03 vr 13-02-1405. 

Voornoemde Henricus droeg het voornoemde over aan Godescalcus Becker zv 

Johannes. 

 

Dictus Henricus premissa supportavit Godescalco Becker filio Johannis. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum in profesto Valentini. 

 

BP 1184 f 060v 04 wo 04-02-1405. 

Franco van Ghestel en Petrus gnd Lang Peters soen deden tbv Henricus van 

Helvoert molenaar zvw Henricus van Helvoert afstand van een huis en tuin, 

in Orthen, ter plaatse gnd Maelstram, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, aan eerstgenoemde Henricus van Helvoert 

overgedragen door Henricus Marcelijs soen. 

 

Franco de Ghestel et Petrus (dg: filius) dictus Lang Peters soen super 

domo et orto sitis in Orthen in loco dicto Maelstram inter hereditatem 

Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter communem plateam ex alio supportatis 

Henrico de Helvoert multori filio quondam Henrici de Helvoert ab Henrico 

Marcelijs soen prout (dg: in litteris) dicebat et super jure #eis 

competituro# ad opus primodicti Henrici de Helvoert hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare. Testes 

Goeswinus et Wolphart datum supra. 

 

BP 1184 f 060v 05 wo 04-02-1405. 

Voornoemde Franco beloofde dat Willelmus minderjarige zv Theodericus 

Mortketel, zodra hij meerderjarig is, tbv voornoemde Henricus van Helvoert 

afstand van voornoemd huis en erf zal doen. 

 

Dictus Franco promisit super omnia quod ipse Willelmum filium Theoderici 

Mortketel impuberem existentem dum !annos pubertatis pervenerit super 

dicta domo et area ad opus dicti Henrici de Helvoert faciet hereditarie 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 060v 06 za 21-02-1405. 

Lambertus zvw Nijcholaus van Goiderheijle droeg over aan Andreas 

Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens 6 achtste delen, aan voornoemde 

Lambertus behorend, in een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) de helft van een hofstad, in Gewande, 

tussen Wernerus Obbekens soen enerzijds en wijlen Johannes Papen soen 

anderzijds, (2) de helft van een tuin en beemd, achter voornoemde hofstad 

gelegen, (3) 1½ morgen land, in Gewande, tussen de dijk aldaar en de Maas 

aldaar, welke cijns Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gekocht 

had van Arnoldus Nolleken Quappe visser. Met achterstallige termijnen van 

een jaar. Lasten van zijn kant en van de kant van wijlen voornoemde 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius en zijn vrouw Bela worden afgehandeld. 

 

(dg: Jacobus de Goijde) Lambertus filius quondam Nijcholai de 

Goiderheijle (dg: Theodericus filius quondam Rijcoldi de Lijt septem) 

#sex# octavas partes (dg: ad se spec quarum sex) ad (dg: dictum) #ipsum# 

Lambertum #spectantes# (dg: in una tantum ad dictum Theodericum 

spectante) #ut dicebat# in hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie Martini hyemalis ex medietate cuiusdam domistadii siti in 

parrochia de Gewanden inter hereditatem Werneri Obbekens soen #ex uno# et 
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inter hereditatem quondam Johannis Papen soen #ex alio# atque ex 

medietate orti et prati sitorum retro dictum domistadium necnon ex uno et 

dimidio jugeribus terre sitis in dicta parrochia inter aggerem ibidem et 

inter Mosam ibidem quem censum Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii 

cijrothecarii erga Arnoldum Nolleken Quappe piscatorem emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt! Andree Hoppenbrouwer filio 

quondam Arnoldi Lemkens cum litteris et jure occacione #et cum 

arrestadiis unius anni# promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem #et impetitionem# ex parte (dg: eorum) #sui# et dicti 

quondam Arnoldi Nolleken filii quondam Gerongii #et quodam Bele sue 

uxoris# et suorum heredum deponere. Testes Tijt et Gerardus datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1184 f 060v 07 za 21-02-1405. 

Theodericus zvw Rijcoldus van Lijt droeg 1/8 deel van voornoemde cijns over 

aan voornoemde Andreas. Met achterstallige termijnen van 1 jaar. 

 

Theodericus filius quondam Rijcoldi de Lijt unam octavam partem dicti 

census hereditarie supportavit dicto Andree (dg: supportavit) cum 

litteris et jure et #cum arrestadiis unius anni# promittens super omnia 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 060v 08 za 21-02-1405. 

Henricus van Goiderheijl verwer droeg 1/8 deel van voornoemde cijns over 

aan voornoemde Andreas. Met achterstallige termijnen van een jaar. 

 

Henricus de Goiderheijl tinctor octavam partem dicti census hereditarie 

supportavit dicto Andree cum litteris et jure #et cum arrestadiis unius 

anni# promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 060v 09 wo 04-02-1405. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Henricus Hoernken zvw Andreas 

Hoernken een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit goederen van wijlen voornoemde Godefridus, gnd 

het Goet te Hezeleer, in Veghel, tussen Albertus Zuetmont en Wolterus van 

den Rullen enerzijds en hr Johannes van der Horst priester anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint van Veghel, reeds belast met de 

grondcijns en 29 schelling gemeen paijment. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe hereditarie vendidit Henrico 

Hoernken filio quondam Andree Hoernken hereditariam paccionem septem 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quibusdam bonis dicti quondam Godefridi dictis 

tGoet te Hezeleer sitis in parrochia de Vechel (dg: atque ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu fundi et XXIX solidis et pagamenti et sufficientem facere) inter 

hereditatem Alberti Zuetmont et Wolteri van den Rullen ex uno et inter 

hereditatem domini Johannis van der Horst presbitri ex alio (dg: atque) 

tendentibus cum uno fine ad communitatem de Vechel ut dicebat atque ex 

attinentiis dictorum bonorum universis quocumque locorum consistentibus 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et XXIX solidis communis pagamenti et sufficientem 

facere. Testes Neijnsel et Gerardus datum quarta post purificationis et 

{is kennelijk een verwijzing naar tekst in de linker marge}. 

 

BP 1184 f 060v 10 do 05-02-1405. 

En voornoemde Leonius kan terugkopen gedurende 6 jaar, elk mud met 12 

Franse kronen, en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Willelmus Moelnere, Johannes Berwout en Johannes 
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Berwout. 

 

O. 

Et poterit redimere dictus Leonius ad spacium sex annorum proxime 

futurorum semper dicto spacio pendente quemlibet modium dicte paccionis 

cum XII cronen Francie boni auri et justi ponderis et cum arrestadiis si 

que fuerint {liggende streep om ruimte op te vullen}. Actum in camera 

anno CCCCmo quinto mensis februarii die quinta hora prime presentibus 

Willelmo Moelnere Johanne Berwout et Johanne Berwout. 

 

BP 1184 f 060v 11 wo 04-02-1405. 

Hermannus van der Voert zvw Hermannus en zijn dochter Katherina verkochten 

aan Henricus van Helvoert verwer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 

in Uden, tussen Petrus van der Hagen enerzijds en Theodericus van der Hagen 

anderzijds, (2) een stuk land, in Nistelrode, tussen Henricus van Merlaer 

enerzijds en Henricus Kersmaker anderzijds, (3) ¼ deel van 1 bunder beemd, 

in Veghel, tussen kv Delija van den Haselberch enerzijds en Johannes Ghiben 

soen anderzijds. 

 

Hermannus van der Voert filius quondam Hermanni et Katherina eius filia 

#cum tutore# hereditarie vendiderunt Henrico de Helvoert tinctori 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parrochia de Uden inter hereditatem Petri van der Hagen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van der Hagen ex alio item ex pecia terre sita in 

parrochia de Nijsterle inter hereditatem Henrici de Merlaer ex uno et 

inter hereditatem Henrici Kersmaker ex alio (dg: ut dicebant promittentes 

indi) item ex quarta parte unius bonarii prati siti in (dg: jamdicta) 

parrochia de Vechel inter hereditatem liberorum Delije van den Haselberch 

ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex alio ut dicebant (dg: 

he) promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu fundi et sufficientem facere. Testes. 

 

1184 f.061r. 

 quarta post purificationis: woensdag 04-02-1405. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1405. 

 dominica post Aghate: zondag 08-02-1405. 

 

BP 1184 f 061r 01 wo 04-02-1405. 

Henricus van Helvoert molenaar zvw Henricus beloofde aan Henricus Marcelijs 

soen 20 nieuwe Gelderse gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te betalen. 

 

Henricus de Helvoert multor filius quondam Henrici promisit super omnia 

Henrico Marcelijs soen XX nu Gelre XXXVI placken pro quolibet gulden ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Wolph datum 

quarta post purificationis. 

 

BP 1184 f 061r 02 do 05-02-1405. 

Marselius zv Alardus Zelen soen beloofde aan Willelmus van den Velde, tbv 

Laurencius van den Velde bv voornoemde Willelmus, 100 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Marselius filius Alardi Zelen soen promisit super omnia Willelmo van den 

Velde ad opus Laurencii van den Velde fratris dicti Willelmi centum 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad monitionem dicti 

Laurencii persolvendos. Testes Spina et Gerardus datum in festo Aghate. 

Tradatur dicto Willelmo. 
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BP 1184 f 061r 03 do 05-02-1405. 

Laurencius die Hollander zv Henricus Dircs soen verkocht aan Stephanus 

Henrics soen bakker, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Willelmus Ridder, 

een lijfrente van 1 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van voornoemde verkoper, in 

Lithoijen, tussen Godefridus Sijmons soen enerzijds en Johannes Lachart 

anderzijds, (2) 1/3 deel, aan voornoemde verkoper behorend, in een stuk 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Krijcken, tussen Willelmus van den 

Perre enerzijds en Godefridus Jans soen anderzijds, (3) 1/3 deel, aan 

voornoemde verkoper behorend, in een stuk erfgoed gnd een weijde, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Loter Weijden, tussen Henricus Bije enerzijds en 

Stephanus Arts soen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Laurencius die Hollander filius (dg: quondam) Henrici Dircs soen (dg: 

hereditarie) #legitime# vendidit Stephano Henrics soen pistori (dg: #ad 

opus# hereditarium censum unius novi Gelre gulden vel valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto dicti venditoris vitalem) 

ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Willelmi 

Ridder vitalem pensionem unius novi Gelre gulden vel #valorem# solvendam 

ad vitam dictorum Stephani et Heijlwigis seu alterius eorum diutius 

viventis et non ultra nativitatis Domini ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parrochia de Lijttoijen inter hereditatem Godefridi Sijmons soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Lachart ex alio atque ex (dg: pecia 

terre sita in dicta) !ex tercia parte (dg: s) ad dictum venditorem 

spectante in pecia terre sita in dicta parrochia ad locum dictum Krijcken 

inter hereditatem Willelmi van den Perre ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Jans soen ex alio atque ex tercia parte ad dictum venditorem 

spectante in pecia hereditatis dicte een weijde sita in dicta parrochia 

ad locum dictum Loter Weijden inter hereditatem Henrici Bije ex uno et 

inter hereditatem Stephani Arts soen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter habebit post decessum ipsorum amborum erit quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 061r 04 do 05-02-1405. 

Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen droeg over aan Johannes Berwout zv 

Johannes Berwout een huis en erf van Everardus van Lijt des Sceepmaker, in 

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Jacobus Groij enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van Deijle anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Hubertus verworven had van Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout, belast 

met een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde Hubertus hieruit 

beloofd had aan voornoemde Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout {niet 

afgewerkt contract}. 

 

-. 

Hubertus Osman filius quondam Johannis Alarts soen domum et aream 

Everardi de Lijt des (dg: Se) Sceepmaker sitam in Busco ultra pontem 

bladi inter hereditatem Jacobi Groij et inter hereditatem Arnoldi de 

Deijle quam domum et aream dictus Hubertus erga Johannem Berwout filium 

quondam Gerardi Berwout acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Berwout filio Johannis Berwout cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete quem dictus 

Hubertus dicto Johanni Berwout filio quondam Gerardi Berwout ex premissis 

solvere (dg: teneba) promiserat. 

 

BP 1184 f 061r 05 do 05-02-1405. 

Voornoemde Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout droeg voornoemde cijns van 

40 schelling over aan voornoemde Johannes Berwout zv Johannes Berwout {niet 

afgewerkt contract}. 
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-. 

Dictus Johannes Berwout filius quondam Gerardi Berwout predictum censum 

XL solidorum hereditarie supportavit prefato Johanni Berwout filio 

Johannis Berwout (dg: pro) cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare. 

 

BP 1184 f 061r 06 do 05-02-1405. 

Baudewinus Joseph van Casteren en Lambertus die Bont beloofden aan Gerardus 

zv Gerardus Balijart 20 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren aanstaande 

(zo 07-06-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Baudewinus Joseph de Casteren et Lambertus die Bont promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo filio Gerardi Balijart XX modios siliginis mensure de 

Busco ad penthecostes proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes (dg: datum supra) Spina et Gerardus datum in festo Aghate. 

 

BP 1184 f 061r 07 do 05-02-1405. 

De broers Cristianus en Johannes, kvw Johannes Lambrechts soen, gaven uit 

aan Lambertus zvw Lambertus Ywijns soen van Vechel een beemd, in Veghel, 

naast de plaats gnd die Hoge Straet, tussen Henricus Zelen soen van Uden 

enerzijds en een steeg gnd die Quade Stege anderzijds, met beide einden 

strekkend aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde beemd te leveren. 

 

Solvit. 

Cristianus et Johannes fratres liberi quondam Johannis Lambrechts soen 

quoddam pratum situm in parrochia de Vechel juxta locum dictum die Hoge 

Straet inter hereditatem Henrici Zelen soen de Uden ex uno et inter 

stegam dictam die Quade Stege #ex alio# tendens cum utroque fine ad 

communitatem ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Lamberto filio 

quondam Lamberti Ywijns soen de Vechel ab eodem hereditarie possidendum 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et supra predictum pratum tradenda ex 

premissis promittens! (dg: super omnia v) indivisi super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem !et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 061r 08 do 05-02-1405. 

Lambertus Snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. -. 

Lambertus Snijder prebuit et reportavit. Testes dartum supra. 

 

BP 1184 f 061r 09 do 05-02-1405. 

Henricus van den Tommellen van Crumvoirt beloofde aan Paulus van Rode 25 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen en te leveren. 

 

(dg: Paul) Henricus van den Tommellen de Crumvoirt promisit super omnia 

Paulo de Rode XXV gulden scilicet IX boddrager pro quolibet gulden 

computato (dg: ad nativitatis) et unum modium siliginis mensure de Busco 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 061r 10 zo 08-02-1405. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo ontlastte hr Henricus van den Broec 

kanunnik van Sint-Oedenrode van de helft van 88 pond oude pecunia, aan 

voornoemde Henricus in een schepenbrief van Den Bosch beloofd door 

voornoemde hr Henricus. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mijerle palam quitavit dominum Henricum van 

den Broec canonicum Rodensem a medietate octoginta octo librarum antique 
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pecunie promissarum dicto Henrico a prefato domino Henrico in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Goeswijn et Neijnsel datum 

dominica post Agathe. 

 

1184 f.061v. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1405. 

 

BP 1184 f 061v 01 do 05-02-1405. 

Johannes Berwout zv Johannes Berwout beloofde aan Hubertus Osman (1) 17 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), (2) 17 gulden van gelijke waarde 

met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406), (3) 16½ gulden van gelijke 

waarde met Kerstmis over 2 jaar (zo 25-12-1407), (4) 16½ gulden van gelijke 

waarde met Kerstmis over 3 jaar (di 25-12-1408), (5) 16½ gulden van gelijke 

waarde met Kerstmis over 4 jaar (wo 25-12-1409), (6) 16½ gulden van gelijke 

waarde met Kerstmmis over 5 jaar (do 25-12-1410) te betalen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Berwout (dg: promisit) filius Johannis Berwout promisit super 

omnia Huberto Osman XVII (dg: novo) Gelre gulden (dg: sc.. vel) scilicet 

IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum item XVII gulden similis valoris a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum item XVI et dimidium gulden 

similis valoris a nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: 3s) duos 

annos item XVI et dimidium gulden similis valoris a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra 3s annos item XVI et dimidium gulden similis valoris 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra 4or annos item XVI et dimidium 

gulden similis valoris a nativitatis Domini proxime futuro ultra quinque 

annos persolvendos. 

 

BP 1184 f 061v 02 do 05-02-1405. 

Heijlwigis wv Henricus Bliec en Thomas, Henricus, Gertrudis en Margareta, 

kv voornoemde Heijlwigis en wijeln Henricus, schonk aan Gerardus Nijcoel 

wolwever en zijn vrouw Katherina, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Henricus, (1) 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, met Lichtmis op 

nagenoemde goederen gnd ten Ottersdijc te leveren, gaande uit het deel dat 

aan Nijcholaus Claus Bieshorst soen behoorde, in goederen gnd het Goet ten 

Ottersdijc, in Lijedorp, welke pacht wijlen voornoemde Henricus verworven 

had van voornoemde Nijcholaus, (2) 6 lopen rogge, b-erfpacht, maat van 

Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren, gaande uit een 

erfgoed en deel, die aan Johannes Jans soen van Ekart behoorden en die aan 

hem gekomen waren van de kant van zijn vrouw Agnes na overlijden van 

Hubertus vv voornoemde Agnes, welk erfgoed en deel gelegen zijn in 

Lijedorp, ter plaatse gnd Ottersdijc, welke pacht van 6 lopen voornoemde 

Henricus Bliec gekocht had van Johannes Jans soen van Ekart. 

 

Heijlwigis relicta quondam Henrici Bliec #Thomas Henricus Gertrudis et 

Margareta liberi dictorum Heijlwigis et quondam Henrici cum tutore# unum 

modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Helmont solvendum 

hereditarie purificationis (dg: su) et supra bona dicta ten Ottersdijc 

infrascripta tradendum ex parte que ad Nijcholaum Claus Bieshorst #(dg: 

et in)# soen spectabat in bonis dictis tGoet ten Ottersdijc sitis in 

parrochia de Lijedorp quam paccionem dictus quondam Henricus erga 

prefatum Nijcholaum acquisierat (dg: item) atque sex lopinos siliginis 

hereditarie paccionis dicte mensure solvendos hereditarie termino 

predicto #et supra predicta bona tradendos# ex hereditate et parte que ad 

Johannem Jans soen de Ekart spectabant et sibi advolute fuerant ex parte 

Agnetis sue uxoris post mortem Huberti patris eiusdem Agnetis et que 

hereditas et pars site sunt in dicta parrochia ad locum dictum Ottersdijc 

et quam paccionem sex lopinorum siliginis dictus Henricus Bliec erga 

Johannem Jans soen de Ekart acquisierat emendo ut dicebat hereditarie 
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supportavit Gerardo Nijcoel textori #laneorum# cum Katherina sua uxore 

filia dictorum (dg: qu) Heijlwigis et quondam Henrici (dg: promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et imp) 

nomine dotis ad jus opidi de Busco promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

suorum heredum deponere. Testes (dg: datum supra) Berwout et Gerardus 

datum in die Aghate. 

 

BP 1184 f 061v 03 do 05-02-1405. 

Alle voornoemden schonken aan voornoemde Gerardus Nijcoel en zijn vrouw 

Katherina een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Helmond te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin van wijlen Johannes 

Scoff, in Helmond, tussen Willelmus Roselman enerzijds en Luijtgardis 

Hannen en haar kinderen anderzijds, welk huis, erf en tuin nu aan 

voornoemde Heijlwigis, Thomas, Henricus, Gertrudis en Margareta behoren, 

reeds belast met een cijns aan de heer van Helmond. 

 

Dicti omnes ut supra hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendam ex domo area et orto quondam Johannis Scoff sitis in 

Helmont inter hereditatem Willelmi Roselman ex uno et inter hereditatem 

Luijtgardis Hannen et eius liberorum ex alio (dg: ut dicebat h) quos 

domum aream et ortum nunc ad dictos Heijlwigem Thomam Henricum Gertrudem 

et Margaretam pertinere !ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Gerardo Nijcoel cum dicta Katherina sua uxore nomine dotis ad jus opidi 

de Busco promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

#aliam# obligationem deponere !deponere excepto censu domini de Helmont 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 061v 04 do 05-02-1405. 

(dg: Ghibe). 

 

BP 1184 f 061v 05 do 05-02-1405. 

Ghiselbertus zv Henricus Custkens soen van Scijnle verkocht aan Gerardus 

Hagen zvw Nijcholaus Hagen een n-erfcijns van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en 

aangelegen stuk land, in Schijndel, naast de plaats gnd Delscot, tussen 

Metta des Papen enerzijds en kinderen gnd Werners Kijnder anderzijds, met 

beide einden strekkend aan gemene wegen aldaar, reeds belast met 2 oude 

zwarten en 1 lopen rogge b-erfpacht. 

 

Ghiselbertus filius (dg: q) Henrici Custkens soen de Scijnle hereditarie 

vendidit Gerardo Hagen filio quondam Nijcholai Hagen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex (dg: p) domo et area et orto 

ac pecia terre sibi adiacente sitis in parrochia de Scijnle juxta locum 

dictum Delscot inter hereditatem Mette des Papen #ex uno# et inter 

hereditatem liberorum dictorum Werners Kijnder ex alio tendentibus cum 

utroque fine ad communes plateas ibidem ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus antiquis nigris 

et uno lopino siliginis hereditarie paccionis exinde solvendis ut dicebat 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 061v 06 do 05-02-1405. 

Johannes Hals zv Herbertus Hals verkocht aan zijn voornoemde vader 

Herbertus ½ morgen land, uit 2½ morgen land aan hem behorend, in een kamp, 

6 morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hoeve, tussen een kamp gnd dat 

Dordel van voornoemde Herbertus enerzijds en een erfgoed van het klooster 

van Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, belast met dijken en waterlaten. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 02. 33 

-. 

Johannes Hals filius Herberti Hals dimidium juger terre de duobus et 

dimidio jugeribus terre ad ipsum spectantibus in quodam campo sex jugera 

terre continente sito in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Hoeve 

inter (dg: hereditatem) campum dictum dat Dordel dicti Herberti ex uno et 

inter hereditatem conventus sancte Clare #in Busco# ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Herberto suo patri promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus et aqueductibus ad 

dictum dimidium juger spectantibus. Testes datum supra. 

 

1184 f.062r. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis februarii die quinta: donderdag 05-02-1405. 

 

BP 1184 f 062r 01 do 05-02-1405. 

Paulus Scerpenborch zv Henricus Scerpenborch droeg over aan Johannes zvw 

Arnoldus Langerbeen de goederen, die aan Theodericus Kansen soen behoorden, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, met toebehoren zowel onder 

Oisterwijk als Moergestel, welke goederen voornoemde Paulus gekocht had van 

voornoemde Theodericus Kansen soen. 

 

Paulus Scerpenborch filius Henrici Scerpenborch #bona# que ad Theodericum 

Kansen soen spectabant sita in parrochia de (dg: Ghestel prope) 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel cum eorundem bonorum attinentiis 

singulis et universis quocumque locorum tam infra parrochiam de 

Oesterwijc quam infra parrochiam de Ghestel prope Oesterwijc 

consistentibus sive sitis que bona cum suis attinentiis predictis dictus 

Paulus erga predictum #Theodericum# Kansen soen emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Arnoldi 

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

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

datum in die Aghate. 

 

BP 1184 f 062r 02 do 05-02-1405. 

De broers Johannes van Os en Theodericus, kvw Johannes van Thede, 

verkochten aan Johannes zv Johannes van den Doeren wolwever een n-erfcijns 

van 3 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met 

Sint-Bartholomeus te betalen, gaande uit (1) 3 roeden gnd geerden lands van 

voornoemde Johannes van Os, in Druenen, tussen Heijnmannus Arnts soen 

enerzijds en Godefridus Engbrechts soen en eerstgenoemde Theodericus 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan die 

Nuwelantsche Pat en vanaf dat pad verder tot aan de plaats gnd te Sceet 

toe, (2) een akker lands van voornoemde Theoderius, aldaar, tussen 

voornoemde 3 roeden enerzijds en Walterus Heijnricijs anderzijds, (3) een 

huis, erf en tuin van voornoemde Theodericus, in Druenen, tussen Margareta 

Beckers enerzijds en erfgoed van Lumodis aldaar anderzijds, strekkend vanaf 

een gemene weg tot aan het kerkhof van de kerk van Druenen, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Johannes #de Os# et Theodericus fratres liberi quondam Johannis de Thede 

#(dg: commorantes in Druenen)# hereditarie vendiderunt Johanni filio 

Johannis van den Doeren textori laneorum hereditarium censum trium 

Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem solvendum 

hereditarie Bartholomei ex tribus virgatis dictis gheerden terre (dg: 

sitis) dicti Johannis #de Os# (dg: venditoris) sitis in parrochia de 

Druenen inter hereditatem Heijnmanni Arnts soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Engbrechts soen #et Theoderici primodicti# ex alio 

tendentibus a communi platea retrorsum usque ad pedatam die Nuwelantsche 

Pat et ab huiusmodi pedata ulterius usque ad locum dictum te Sceet toe 

atque ex quodam agro terre #Theoderici# sito ibidem inter dictas tres 

virgatas ex uno et inter hereditatem Walteri Heijnricijs ex alio atque ex 
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domo area et orto dicti Theoderici sitis in dicta parrochia !parrochia 

inter hereditatem Margarete Beckers ex uno et inter hereditatem Lumodis 

ibidem ex alio tendentibus a communi platea usque ad cijmiterium ecclesie 

de Druenen ut dicebant promittentes indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 062r 03 do 05-02-1405. 

Voornoemde Johannes van Os zvw etc beloofde aan zijn voornoemde broer 

Theodericus een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden geld van graaf {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes de Os filius quondam etc promisit super omnia habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Theoderico suo fratri hereditarium 

censum trium Hollant gulden monete comitis. 

 

BP 1184 f 062r 04 do 05-02-1405. 

En zij, een van hen of hun erfgenamen kunnen geheel voornoemde cijns 

terugkopen wanneer ze willen met 38 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, 3 botdrager, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezighheid van Gerardus 

Gheel die Spelmaker, Willelmus van Loen en Gerardus Nijcoel. 

 

Et poterint redimere ipsi venditores vel eorum alter (dg: dictum cens ad) 

semper dum ipsis vel eorum alteri placuerit vel eorum heredibus predictum 

integrum censum cum XXXVIII gulden IX boddrager pro quolibet gulden 

computato et cum #tribus boddrager et cum# arrestadiis si que fuerint et 

cum paccione anni redempcionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis februarii die quinta hora vesperarum presentibus Gerardo 

Gheel die Spelmaker Willelmo de Loen et Gerardo Nijcoel. 

 

BP 1184 f 062r 05 do 05-02-1405. 

Voornoemde Johannes van Os beloofde aan zijn voornoemde broer Theodericus 

een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus heer van 

Holland of ander paijment, met Sint-Bartholomeus te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes de Os promisit super omnia habita et habenda se daturum 

et soluturum dicto Theoderico suo fratri hereditarium censum trium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi domini de Hollandia vel alterius 

pagamenti (dg: ut) hereditarie Bartholomei ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis. Testes datum supra. ?Duplicetur uti... sit actum. 

 

BP 1184 f 062r 06 do 05-02-1405. 

(dg: Willelmus de Lonijs .......). 

 

BP 1184 f 062r 07 do 05-02-1405. 

Bruijstinus van Andel zv Hessello, Henricus van Krekelhoven en Johannes 

Broc zvw Johannes Broc van Beilver beloofden aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 50 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen op 

straffe van 6. 

 

Bruijstinus de Andel filius Hessellonis et Henricus de Krekehoven! et 

Johannes Broc filius quondam Johannis Broc de Beilver promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc L Gelre gulden novos 

#IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet gulden# ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos sub pena VI. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 062r 08 do 05-02-1405. 

Godestodis wv Willelmus Maes soen droeg over aan Arnoldus Sterke zvw 

Engbertus ¼ deel van een huis, erf en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Kepken enerzijds en erfgoed van 

Marselius Vilt anderzijds, te weten het ¼ deel dat ligt richting erfgoed 

van voornoemde Marselius, welk ¼ deel voornoemde Godestodis gekocht had van 

de broers Jacobus en Johannes, kvw Gerardus van Ussen, en Henricus zvw 

Ghibo Kockens soen van Os. 

 

Godestodis relicta quondam Willelmi Maes soen #cum tutore# quartam partem 

domus aree et orti sitorum in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem Marselii Vilt ex 

alio scilicet illam quartam partem que sita est versus hereditatem dicti 

Marselii quam quartam partem dicta Godestodis erga Jacobum Johannem 

fratres liberos quondam Gerardi de Ussen et Henricum filium quondam 

Ghibonis Kockens soen de Os emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo Sterke filio quondam Engberti cum 

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

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 062r 09 wo 21-01-1405. 

De broers Johannes en Walterus, kvw Walterus van den Berghe, en Bertrammus 

Wouters soen ev Ermgardis dvw Walterus van den Berghe gaven uit aan 

Henricus Weijhaze de helft die aan hen en aan Agnes dvw Godefridus snijder 

van Crumvoirt behoort, in (1) een hofstad, in Vught {f.062v} Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, op de plaats gnd Dijstelberch, tussen 

Mijchael Nodeken enerzijds en Gerardus Hillen soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Dijstelberch, tussen voornoemde Henricus Weijhaze enerzijds en 

Willelmus Witloc anderzijds, (3) een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd den Langenhof, tussen Mijchael Nodeken enerzijds en 

voornoemde Gerardus Hillen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

lasten die uit deze helft gaan: (a) ½ oude groot hertogencijns, (b) 5 

kleine zwarte tournosen, (c) de helft van 3 schelling b-erfcijns aan de 

kerk van Vught Sint-Lambertus, (d) een b-erfpacht van 2½ lopen rogge, aan 

voornoemde kerk van Vught en aan de H.Geest in Vught, en thans voor (e) een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor ¾ deel aan voornoemde Bertrammus en voor ¼ deel aan 

voornoemde Agnes. Voornoemde Johannes, Walterus en Bertrammus beloofden dat 

voornoemde Agnes, zodra ze meerderjarig is, met deze uitgifte zal 

instemmen. 

 

Johannes et Walterus fratres liberi quondam Walteri van den Berghe et 

Bertrammus Wouters soen maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris 

filie quondam Walteri van den Berghe medietatem ad ipsos et ad Agnetem 

filiam quondam Godefridi sartoris de Crumvoirt #spectantem# (dg: 

spectabat) in (dg: du) uno domistadio sito in parrochia de Vucht 

 

1184 f.062v. 

 in die Agneis: woensdag 21-01-1405. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1405. 

 

BP 1184 f 062v 01 wo 21-01-1405. 

Solvit Henricus II boddrager (dg: littera). 

sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt supra locum dictum Dijstelberch 

inter hereditatem Mijchaelis Nodeken ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Hillen soen ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam atque in 

(dg: medietate) pecia terre sita in parrochia de Helvoirt ad locum dictum 

Dijstelberch inter hereditatem Henrici Weijhaze ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Witloc ex alio atque in pecia terre sita in dicta 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum den Langenhof inter 
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hereditatem Mijchaelis Nodeken ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi 

Hillen soen ex alio ut dicebat dederunt ad hereditarium pactum Henrico 

Weijhaze predicto ab eodem hereditarie possidendam pro dimidio grosso 

antiquo domino duci ex dicta medietate premissorum atque #pro quinque 

parvis nigris Turonensibus et# pro medietate trium solidorum hereditarii 

census ecclesie de Vucht sancti Lamberti et pro hereditaria paccione 

duorum et dimidii lopinorum siliginis #dicte ecclesie de Vucht et# mense 

sancti spiritus (dg: et) in Vucht ex dicta medietate premissorum prius 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda pro tribus quartis partibus dicto Bertrammo et pro 

una quarta parte dicte Agneti ab alio purificationis et in Busco tradenda 

ex dicta medietate premissorum promittentes indivisi super omnia (dg: 

ratam) warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: et 

alter r) et alter repromisit #et promisit super omnia sufficientem 

facere# promiserunt insuper dicti (dg: W) Johannes Walterus et Bertrammus 

indivisi super omnia quod ipsi dictam Agnetem quamcito ad annos 

pervenerit dicte donationi facient consentire et ipsam ratam servare. 

Testes Spina et (dg: Be) Gerardus datum in die Agnetis. 

 

BP 1184 f 062v 02 do 05-02-1405. 

Lambertus smid van Mijddelrode ev Mechtildis dvw Johannes van Zon 

handschoenmaker droeg over aan Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens 

soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, welke pacht wijlen voornoemde Johannes van Zon gekocht 

had van Henricus Prijem zv Johannes Bael Hennens soen, en welke pacht nu 

aan hem behoort. 

 

Lambertus faber de Mijddelrode maritus et tutor Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Johannis de Zon cijrothecarii hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam quam paccionem dictus quondam 

Johannes de Zon (dg: -ne) erga Henricum Prijem filium Johannis Bael 

Hennens soen emendo acquisierat prout in litteris quam paccionem nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit Andree Hoppenbrouwer filio 

quondam Arnoldi Lemkens soen cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis de Zon et suorum heredum deponere. Testes (dg: datum 

supra) !testes Theodericus et Gerardus datum in die Aghate. 

 

BP 1184 f 062v 03 do 05-02-1405. 

Voornoemde Henricus Prijem verkocht aan voornoemde Andreas Hoppenbrouwer de 

helft die aan hem behoort in een stuk land, gnd Colcens Camp, in Oss, 

tussen erfgoed van Wellinus van Beke enerzijds en erfgoed behorend aan het 

klooster van de Schoot van de H.Maria anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemd erfgoed van Wellinus, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

die wijlen Johannes van Zon handschoenmaker uit deze helft beurde. 

 

Dictus Henricus Prijem medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta 

Colcens Camp sita in parrochia de Os inter hereditatem Wellini de Beke ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad conventum de sijnu beate Marie ex 

alio scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta dictam 

hereditatem dicti Wellini ut dicebat hereditarie (dg: venditor) vendidit 

dicto Andree Hoppenbrouwer (dg: sup) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis quam (dg: La) Johannes quondam de Zon cijrothecarius ex eadem 

medietate habuit solvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 062v 04 do 05-02-1405. 

Willelmus Lobbe droeg over aan Gerardus van Vladeracken zvw Arnoldus van 

Vladeracken een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Beek bij Arle, op de goederen gnd Aen Gheen Donc, te leveren, gaande uit 
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de goederen, gnd ter Donc, in Beek bij Arle, welke pacht voornoemde 

Willelmus Lobbe gekocht had van Johannes van Cranenborch nzvw hr 

Theodericus van Hoerne eertijds heer van Duffel en Herlaer ridder, gekocht 

had. 

 

Willelmus Lobbe hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in parrochia de Beke 

prope Arle supra bona dicta communiter Aen Gheen Donc tradendam de et ex 

bonis dictis communiter ter Donc sitis in parrochia predicta et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Willelmus Lobbe erga 

Johannem de Cranenborch filium naturalem domini quondam Theoderici de 

Hoerne domini olim de Duffel et de Herlaer militis emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Vladeracken filio 

quondam Arnoldi de Vladeracken cum litteris et jure promittens super 

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

et Gerardus datum in die Aghate. 

 

BP 1184 f 062v 05 do 05-02-1405. 

Henricus Taterlauwe droeg over aan Nijcholaus der Kijnder den Plaetmaker 

een b-erfcijns van 1 kapoen en 50 schelling geld, die Danijel zvw Johannes 

Willems soen met Lichtmis in Den Bosch moet betalen aan voornoemde 

Henricus, gaande uit 5 hont land, in Nuland, ter plaatse gnd Nuwelander 

Bosch, tussen wijlen Godefridus Sceijvel enerzijds en erfgoed van de 

investiet van Nuland anderzijds, met een eind strekkend aan een weg gnd die 

Nuwelantsche Straet {f.063r}. 

 

Henricus Taterlauwe hereditarium censum unius caponis et L solidorum 

monete quem Danijel filius quondam Johannis Willems soen prefato Henrico 

solvere tenetur hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex 

quinque hont terre sitis in parrochia de Nuwelant in loco dicto 

Nuwelander Bosch inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex uno et 

inter hereditatem investiti de Nuwelant ex alio tendentibus cum uno fine 

ad plateam dictam die Nuwelantsche Straet prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao der Kijnder den Plaetmaker cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

 

1184 f.063r. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1405. 

 

BP 1184 f 063r 01 do 05-02-1405. 

sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum in die Aghate. 

 

BP 1184 f 063r 02 do 05-02-1405. 

Henricus Taterlau droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder 2 morgen 

land, in Nuland, deels ter plaatse gnd Nuwelander Bosch en deels ter 

plaatse gnd Hoge Nuwelant, tussen erfgoed van de kerk van Nuland enerzijds 

en kinderen gnd Beckers Kijnderen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd Wolfsdijc en met het andere eind aan de plaats gnd den Ortincs 

Grave, welke 2 morgen voornoemde Henricus in cijns verkregen had van 

voornoemde Nijcholaus, van deze 2 morgen echter uitgezonderd 5 hont land 

die voornoemde Danijel zvw Johannes Willems soen verworven had van 

voornoemde Henricus, belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Henricus Taterlau duo jugera terre sita in parrochia de Nuwelant partim 

in loco dicto Nuwelander Bosch et partim in loco dicto Hoge Nuwelant 

inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Beckers Kijnderen ex alio tendentia cum uno fine ad 

locum dictum Wolfsdijc et cum reliquo fine ad locum dictum den Ortincs 

(dg: Beemt) #Grave# que duo jugera terre dictus Henricus erga Nijcholaum 

Plaetmaker der Kijnder ad (dg: pact) censum acquisierat prout in litteris 
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minus tamen de dictis duobus jugeribus terre quinque hont terre que 

dictus (dg: He) Danijel filius quondam Johannis Willems soen erga dictum 

Henricum dicitur acquisuisse hereditarie supportavit Nijcholao predicto 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis et 

exceptis predictis quinque hont terre ad Danijelem spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 063r 03 do 05-02-1405. 

Arnoldus die Wijnter droeg over aan Henricus van Eel alle erfgoederen en 

erfelijke goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

grootvader Arnoldus Wijnter, gelegen onder Moergestel. 

 

Arnoldus die Wijnter omnes et singulas (dg: suas) hereditates et bona 

hereditaria sibi de morte quondam Arnoldi Wijnter eius avi successione 

advoluta! quocumque locorum infra parrochiam de Ghestel prope Oesterwijc 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Eel 

(dg: cum litteris et) promittens super omnia (dg: #warandiam# ratam 

servare omnem obligationem ex parte sui deponere) habita et habenda 

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

 

BP 1184 f 063r 04 do 05-02-1405. 

Arnoldus zvw Petrus Coelner van Huculem droeg over aan Henricus van den 

Bruggen van Helvoirt verwer een b-erfcijns van 20 schelling 6 penning geld, 

die Theodericus Vos zvw Tielmannus Vos beloofd had aan Johannes van den 

Eijnde van Huculem, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een 

huis en tuin, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Hoculem, tussen Arnoldus 

Enneken molenaar enerzijds en Henricus Bont szv voornoemde Arnoldus 

anderzijds, welke cijns aan eerstgenoemde Arnoldus gekomen was na 

overlijden van zijn grootvader voornoemde Johannes van den Eijnde. 

 

Arnoldus filius quondam Petri Coelner de Huculem hereditarium censum XX 

solidorum et sex denariorum monete quem Theodericus Vos filius quondam 

Tielmanni Vos promiserat se daturum et soluturum Johanni (dg: de Hoculem) 

#van den Eijnde de Huculem# hereditarie purificationis et in Busco 

tradendum ex domo et orto sitis in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Huculem inter hereditatem Arnoldi Enneken multoris ex uno et inter 

hereditatem Henrici Bont generi predicti Arnoldi ex alio prout in 

litteris quem censum (dg: dictus quondam) primodictus Arnoldus sibi de 

morte dicti quondam Johannis van den Eijnde #eius avi# successione 

advolutum esse dicebat hereditarie supportavit Henrico van den Bruggen de 

Helvoirt tinctori cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 063r 05 do 05-02-1405. 

Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen droeg over aan Rijxkinus Mersman 

40½ nieuwe gulden, te weten de nieuwe guldens zoals die op de datum van de 

brief die daarvan gemaakt was in Den Bosch in de beurs gaan, aan voornoemde 

Rijxkinus, tbv voornoemde Gerardus, beloofd door Johannes van Os van 

Ghewanden zvw Petrus van Os en Marselius die Hoel van Gewanden. 

 

Gerardus Vilt filius quondam Gerardi Vilt de Ussen XL et dimidium aureos 

florenos novos nuwe gulden communiter vocatos scilicet tales novos 

florenos quales in data #litterarum inde confectarum# (dg: presentium ad) 

in Busco ad bursam !sunt currentes promissos Rijxkino Mersman ad opus 

Gerardi predicti a Johanne de Os de Ghewanden filio quondam Petri de Os 

et Marselio die Hoel de Gewanden prout in litteris legitime supportavit 

Rijxkino predicto cum litteris et jure. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 063r 06 do 05-02-1405. 

Voornoemde Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen droeg over aan 

Rijxkinus Mersman 45½ nieuwe gulden, waarde als hierboven {te weten de 

nieuwe guldens zoals die op de datum van de brief die daarvan gemaakt was 

in Den Bosch in de beurs gaan}, aan voornoemde Rijxkinus, tbv voornoemde 

Gerardus, beloofd door Otto Werners soen van Gewanden. 

 

Dictus Gerardus ut supra XLV et dimidium aureos novos florenos nuwe 

gulden communiter vocatos (dg: valorem in) valorem ut supra promissos 

Rijxkino Mersman ad opus dicti Gerardi ab Ottone Werners soen de Gewanden 

prout in litteris legitime supportavit dicto Rijxkino cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 063r 07 do 05-02-1405. 

Voornoemde Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen droeg over aan 

Rijxkinus Mersman 40 nieuwe gulden geld van Gelre te weten van wijlen graaf 

Willelmus, zoals die op de datum van de brief die ervan is gemaakt in de 

beurs gingen, aan voornoemde Rijxkinus, tbv voornoemde Gerardus, beloofd 

door Willelmus van Bakel en Hermannus zv Nijcholaus van Baerle. 

 

Dictus Gerardus ut supra XL aureos novos florenos communiter nuwe gulden 

vocatos monete Gelrie scilicet ducis quondam Willelmi (dg: scilicet) 

quales in data litterarum inde confectarum in Busco ad bursam currunt 

promissos Rijxkino Mersman ad opus dicti Gerardi a Willelmo de Bakel et 

Hermanno filio Nijcholai de Baerle prout in litteris legitime supprotavit 

dicto Rijxkino cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 063r 08 do 05-02-1405. 

Gerardus zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen en Rodolphus zvw 

Gerardus Colen soen beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 14 oude 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen et 

Rodolphus filius quondam Gerardi Colen soen promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis ad opus etc XIIII aude scilde Francie ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 063r 09 do 05-02-1405. 

Gerardus nzvw Gerardus zvw Gerardus van Buedel, door wijlen voornoemde 

Gerardus verwekt bij wijlen Elizabeth dvw Zebertus van der Graft, droeg 

over aan zijn oom Albertus Moelner zvw voornoemde Gerardus van Buedel 7 

hont 17 roeden land, in Oss, ter plaatse gnd op die Hoghe Weijde, tussen 

Johannes Vilt zvw Henricus Vilt enerzijds en Elizabeth dvw Arnoldus Mersman 

{f.063v} en zijn zoon anderzijds, welke 7 hont 17 roeden land Lambertus die 

Moelner oom van eerstgenoemde Gerardus, tbv eerstgenoemde Gerardus, 

verworven had van Lambertus van den Camppe zvw Gerardus van den Camp. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) naturalis quondam Gerardi #filii quondam 

Gerardi# de Buedel ab ipso quondam Gerardo et quondam Elizabeth filia 

quondam Zeberti van der Graft pariter genitus septem hont et XVII 

virgatas terre sitas in parrochia de Os ad locum dictum op die Hoghe 

Weijde inter hereditatem Johannis Vilt filii quondam Henrici Vilt ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth filie quondam Arnoldi Mersman 

 

1184 f.063v. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1405. 

 in crastino Agathe: vrijdag 06-02-1405. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 

BP 1184 f 063v 01 do 05-02-1405. 
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et eius filii ex alio que septem hont et XVII virgatas terre (dg: dictus) 

Lambertus die Moelner avunculus olim primodicti Gerardi ad opus eiusdem 

Gerardi primodicti erga Lambertum van den Camppe! filium quondam Gerardi 

van den Camp acquisierat (dg: pro) ut dicebat hereditarie supportavit 

Alberto Moelner suo avunculo filio dicti quondam Gerardi de Buedel 

promittens super omnia #habita et habenda# (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte) warandiam et obligationem deponere. Testes Spina 

et Gerardus datum in die Aghate. 

 

BP 1184 f 063v 02 vr 06-02-1405. 

Voornoemde Albertus droeg het voornoemde over aan Gerardus Vilt zvw 

Gerardus Vilt van Ussen, tbv Elizabeth Mersman mb eerstgenoemde Gerardus. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Albertus premissa hereditarie supportavit Gerardo Vilt filio 

quondam Gerardi Vilt de Ussen #ad opus Elizabeth Mersman matris 

primodicti Gerardi# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et suorum heredum in premissis existentes et 

eventuras deponere. Testes Spina et Gerardus datum in crastino Agathe. 

 

BP 1184 f 063v 03 do 12-03-1405. 

Henricus zvw Theodericus Jans soen van Uden verkocht aan Lambertus van 

Goderheijle een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, gnd het Goet ten Los, van 

wijlen Mechtildis wv Gerardus van Berze, nu aan voornoemde verkoper 

behorend, in Uden, naast de plaats gnd Steenvoirt, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfcijns van 7 pond 10 schelling oude pecunia. 

 

-. 

Henricus filius quondam Theoderici Jans soen de Uden hereditarie vendidit 

Lamberto de Goderheijle hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso (dg: quondam Mijch) dicto tGoet ten Los quondam 

Mechtildis relicte quondam Gerardi de Berze #nunc ad dictum venditorem 

spectante# sito in parrochia de Uden juxta locum dictum Steenvoirt atque 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: quem man) ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu septem librarum et X solidorum antique pecunie 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et Sppina 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 063v 04 vr 06-02-1405. 

Albertus Moelner zvw Gerardus van Buedel van Os verkocht aan Gerardus Vilt, 

tbv Agnes en Elizabeth, ndv hr Johannes Mersman, een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd Hoelbeemden, tussen Elizabeth van den Heijnxthovel enerzijds en 

Johannes zv Johannes Reijmbouts soen anderzijds. 

 

Albertus Moelner filius quondam Gerardi de Buedel de Os peciam terre 

sitam in parrochia de Os ad locum dictum Hoelbeemden inter hereditatem 

Elizabeth van den Heijnxthovel ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Johannis Reijmbouts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

Vilt ad opus Agnetis et Elizabeth filiarum naturalium domini Johannis 

Mersman promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Spina et Gerardus datum in crastino Agathe. 

 

BP 1184 f 063v 05 vr 06-02-1405. 

Johannes zv Petrus Tielkens deed tbv Katherina en Gertrudis, dv voornoemde 

Petrus, en Johannes van Zijnsich ev Maria dv voornoemde Petrus, afstand van 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus van Berze szvw 

Johannes van Oerscot beloofd had met Lichtmis in Kerke Oerle te leveren aan 
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voornoemde Petrus Tielkens, gaande uit (1) 2/9 deel van een hoeve lands, in 

Kerke Oerle, en uit alle cijnzen die op dit 2/9 deel worden betaald, (2) 

een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Gerardus 

mede tot onderpand had gesteld, zoals in de brief staat. Voornoemde zusters 

zullen mbv voornoemde brief niet meer vragen op voornoemd 2/9 deel en de 

pacht van 7 lopen rogge, dan een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oerle. 

Lasten zullen ze gelijkelijk dragen, dwz voornoemde Johannes zv Petrus voor 

een helft en de anderen voor de andere helft {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius Petri Tielkens super hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Gerardus de Berze gener quondam Johannis 

de Oerscot promiserat se daturum et soluturum dicto Petro Tielkens 

hereditarie purificationis et in parrochia de Kerke Oerle tradenda ex 

duabus nonis partibus mansi terre siti in parrochia de Kerke Oerle atque 

ex omnibus censibus qui ad dictum (dg: p) duas nonas partes annuatim 

solvuntur atque ex attinentiis earundem singulis et universis atque ex 

hereditaria paccione septem lopinorum siliginis dicte mensure quam dictus 

Gerardus prefato Petro ad pignus imposuerat prout in litteris (dg: he) et 

super jure #eis competente et post decessum dicti Petri (dg: et Johannis) 

competituro# ad opus Katherine Gertrudis (dg: et Marie) filiarum dicti 

Petri #et Johannis de Zijnsich tamquam mariti legitimi Marie sue uxoris 

filie dicti Petri# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dicte sorores 

mediantibus supratactis litteris non plus petent (dg: quam hereditariam 

p) ad et supra predictas duas nonas partes et paccionem septem lopinorum 

siliginis quam hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Oirle ut ipsi recognoverunt et dampna equaliter portare scilicet 

dictus Johannes filius Petri pro una medietate et alii pro altera. 

 

BP 1184 f 063v 06 vr 06-02-1405. 

Voornoemde Johannes deed tbv voornoemde gezusters afstand van 14 lopen 

rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, die Henricus wettige zvw Johannes 

Mollers van Straten met Lichtmis in Oirschot aan zijn zwager voornoemde 

Petrus Tielkens soen van Zeelst moest betalen. Verder hetzelfde als 

hierboven {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes super (dg: hereditaria paccione) XIIII lopinis siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Oirscot quam (dg: Petrus dictus Tielkens 

soen de Zeelst) Henricus filius legitimus quondam Johannis (dg: Moelners) 

Mollers de Straten dicto Petro Tielkens soen de Zeelst suo sororio 

solvere tenebatur hereditarie purificationis et in Oirscot tradenda ut 

dicebat et super jure #eius! competente et post decessum dicti Petri 

competituro# ad opus dictarum sororum hereditarie renunciavit promittens 

ut supra et dampna portare ut supra. 

 

BP 1184 f 063v 07 vr 06-02-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde zusters dat hij voortaan 

zal leveren een b–erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, in Oerle te 

leveren, die voornoemde Petrus Tielkens vv voornoemde Johannes eertijds 

verkocht had aan Heijlwigis Spijkers {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dictis eius sororibus quod ipse 

Johannes predictus (dg: exnunc de) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de (dg: Busco) #Oirle et in Oirle tradendam# quam 

dictus Petrus Tielkens (dg: dudum) pater dicti Johannis dudum vendiderat 

Heijlwigi Spijkers ut ipse Johannes dicebat exnunc deinceps singulis 

annis et perpetue terminis ad hoc debitis taliter dabit et solvet quod 

nec prefatis eius sororibus nec ad et supra quascumque earum hereditates 

et bona dampna exinde eveniant in futurum. 
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1184 f.064r. 

 in crastino Agathe: vrijdag 06-02-1405. 

 

BP 1184 f 064r 01 vr 06-02-1405. 

Johannes, Katherina en Gertrudis, kv Petrus gnd Tielkens soen van Zeelst, 

en Johannes van Zijnsich ev Maria dv voornoemde Petrus deden tbv Elizabeth 

dv voornoemde Petrus afstand van ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, 

die Heijlwigis wettige dvw Johannes Mollers van Straten en haar zonen 

Johannes en Arnoldus met Lichtmis in Oirschot aan voornoemde Petrus moesten 

leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Katherina et Gertrudis liberi (dg: quondam) Petri dicti Tielkens 

soen de Zeelst cum tutore et Johannes de Zijnsich maritus legitimus Marie 

filie dicti Petri (dg: et ipsa Maria cum eodem tamquam cum tutore) 

dimidium modium siliginis (dg: mensure) hereditarie paccionis mensure de 

Oerscot quem Heijlwigis filia legitima quondam Johannis Mollers de 

Straten Johannes et (dg: Heijlwigis) Arnoldus eius filii prefato Petro 

solvere tenebantur hereditarie purificationis et in Oirscot tradendam ut 

dicebant #et super jure eis competente et post decessum dicti Petri 

competituro# ad opus Elizabeth filie dicti (dg: quondam) Petri 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et dampna portare ut 

supra. 

 

BP 1184 f 064r 02 vr 06-02-1405. 

Johannes zv Petrus Tielkens beloofde aan Katherina, Gertrudis en Maria, dv 

voornoemde Petrus, 31 nieuwe Gelderse gulden of de waarde binnen een maand 

na overlijden van voornoemde Petrus te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius Petri Tielkens promisit super omnia Katherine Gertrudi et 

Marie filiabus dicti Petri XXXI novos Gelre gulden vel valorem infra 

mensem post obitum dicti Petri persolvendos. 

 

BP 1184 f 064r 03 vr 06-02-1405. 

Elizabeth en Katherina, dv Petrus Tielkens van Zeelst, en Johannes van 

Zijnsich ev Maria dv voornoemde Petrus deden tbv hun voornoemde broer 

Johannes (1) afstand van een stuk heideland, gnd Slijndewaters Hoeve, in 

Zeelst, op de gemeint, rondom tussen de gemeint, (2) alle cijns- en 

allodiale erfgoederen van voornoemde Petrus Tielkens, die hij thans bezit, 

gelegen onder Zeelst, Miervelt en Blaerthem, uitgezonderd de feodale 

goederen, (3) het recht dat aan hen en hun zuster Gertrudis dv voornoemde 

Petrus behoort resp. na overlijden van voornoemde Petrus aan hen zal 

behoren. Voornoemde Gertrudis zal nimmer rechten hierop doen gelden. Schade 

zullen ze gelijkelijk dragen, dwz Elizabeth, Katherina, Johannes van 

Zijnsich en Gertrudis voor een helft en Johannes zv voornoemde Petrus voor 

de andere helft. Voornoemde gezusters en Johannes van Zijnsich behouden de 

beloften heden aan hen door voornoemde Johannes zv Petrus gedaan {niet 

afgewerkt contract}. 

 

(dg: solvit). 

(dg: K) Elizabeth Katherina #filie# (dg: et Gertrudis liberi quon) Petri 

Tielkens de Zeelst cum tutore et Johannes de Zijnsich maritus et tutor 

legitimus Marie sue uxoris (dg: filiarum) filie dicti Petri super (dg: 

omnibus et) pecia terre (dg: dicta) mericalis dicta Slijndewaters Hoeve 

sita in parrochia de Zeelst supra communitatem inter communitatem 

circumquaque coadiacentem atque super omnibus et singulis hereditatibus 

censualibus et allodialibus dicti Petri Tielkens que! idem Petrus ad 

presens possidet quocumque locorum infra parrochias de Zeelst de Miervelt 

et de Blaerthem consistentibus sive sitis exceptis bonis feodalibus dicti 

Petri et super jure eis et Gertrudi eorum sorori filie dicti Petri 

competente et post decessum dicti Petri competituro ad opus dicti 
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Johannis eorum fratris hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et dictam Gertrudem talem habebunt quod numquam presumet se jus 

in premissis habere et dampna equaliter portare #(dg: ut supra)# scilicet 

Elizabeth Katherina Johannes de Zijnsich Gertrudis #pro una medietate# et 

Johannes filius dicti Petri #pro reliqua medietate# salvis dictis 

sororibus et Johanni de Zijnsich promissionibus eis per predictum 

Johannem filium dicti Petri factis. 

 

BP 1184 f 064r 04 vr 06-02-1405. 

Voornoemde Johannes zv Petrus Tielkens van Zeelst beloofde aan Johannes 

Smijt van Zeelst een lijfpacht van 2 mud 10 lopen rogge, maat van Zeelst op 

het leven van voornoemde Petrus in Zeelst aan het huis van voornoemde 

Petrus te leveren aan voornoemde Johannes Smijt, gaande uit al zijn 

goederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes filius Petri Tielkens de Zeelst promisit super omnia 

habita et habenda Johanni Smijt de Zeelst (dg: ad opus dicti Petri) quod 

ipse Johannes primodictus dabit et solvet dicto #Johanni Smijt# (dg: 

Petro suo fratri vi patri) vitalem pensionem duorum modiorum et X 

lopinorum siliginis mensure de Zeelst anno quolibet ad vitam dicti Petri 

et non ultra purificationis et in Zeelst ad domum dicti Petri tradendam 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit erit 

quitum (dg: etc). 

 

BP 1184 f 064r 05 vr 06-02-1405. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dicti). 

 

BP 1184 f 064r 06 vr 06-02-1405. 

Voornoemde Katherina, Johannes van Zijnsich en zijn vrouw Maria beloofden 

aan voornoemde Johannes Smijt een lijfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Zeelst, op het leven van voornoemde Petrus met Lichtmis in Zeelst aan het 

woonhuis van voornoemde Petrus te leveren, gaande uit al hun goederen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dicti Katherina et Johannes de Zijnsich maritus legitimus dicte Marie et 

ipsa Maria cum eodem tamquam etc promiserunt indivisi super omnia habita 

et habenda (dg: se dat) dicto Johanni Smijt (dg: ad opus dicti Petri 

quod) ipsi dabunt et solvent dicto (dg: Petro) Johanni Smijt vitalem 

pensionem XIIII lopinorum siliginis mensure de (dg: Zeel Oerscot) Zeelst 

anno quolibet ad vitam dicti Petri et non ultra purificationis et in 

Zeelst ad domum habitationis dicti Petri tradendam ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et cum mortuus fuerit erit! quitum. 

 

BP 1184 f 064r 07 vr 06-02-1405. 

Gerardus Wael zvw Lambertus droeg over aan Gerardus Wael zv Ghibo Wael en 

Eustatius van Hedechusen 1/3 deel van 1/3 deel van 16 morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd Hoven, ter plaatse gnd des Walen Hoeve, welk 1/3 

deel van het 1/3 deel aan voornoemde Gerardus gekomen was na overlijden van 

Albertus Wael. 

 

Gerardus Wael filius quondam Lamberti terciam partem (dg: ad XVI jugera 

terre) unius tercie partis XVI jugerum terre sitorum in parrochia de 

Empel ad locum dictum Hoven in loco dicto des Walen Hoeve (dg: inter 

hereditatem) quam terciam partem dicte unius tercie partis dictus 

Gerardus sibi de morte quondam Alberti Wael successione advolutam esse 

dicebat hereditarie supportavit Gerardo Wael filio Ghibonis Wael et 

Eustatio de Hedechusen promittens super omnia (df: ratam servare) 

#warandiam# et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et 
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Gerardus datum in crastino Agathe. 

 

BP 1184 f 064r 08 vr 06-02-1405. 

Destijds had Theodericus Buc alle goederen van Gerardus Vosken zvw 

Reijnerus Scoenbecker gerechtelijk gekocht van Albertus Wael. Vervolgens 

had voornoemde Theodericus Buc die goederen overgedragen aan Henricus 

Screijnmaker zvw Johannes Screijnmaker. Voornoemde Henricus Screijnmaker 

zvw Johannes Screijnmaker gaf uit aan Bodo zvw Henricus Matheeus en 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze (1) een huis en erf van wijlen 

voornoemde Gerardus Vosken, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, buiten de 

Peter Schuts Poort, tussen erfgoed van wijlen Ghibo Herinc enerzijds en het 

huis en erf van wijlen Arnoldus Wilde, dat nu aan het Geefhuis {f.064v} 

behoort, anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat tot aan de stroom 

aldaar, (2) de andere goederen van voornoemde Gerardus Vosken; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde 

Bodo en Johannes betalen aan hr Arnoldus Buc, in afkortinng van een 

b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, welke cijns van 5 pond voornoemde hr 

Arnoldus Buc beurde uit voornoemd huis en erf van wijlen Arnoldus Wilde, 

(b) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, die voornoemde hr 

Arnoldus Buc beurde uit eerstgenoemd huis en erf van voornoemde Gerardus 

Vosken. Voornoemde hr !Theodericus Buc behoudt de andere 4 pond b-erfcijns 

van voornoemde cijns van 5 pond. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Buc omnia bona Gerardi Vosken 

filii quondam Reijneri Scoenbecker erga Albertum Wael per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in 

litteris et cum deinde dictus Theodericus Buc predicta bona hereditarie 

supportasset (dg: hereditarie sup) Henrico Screijnmaker filio quondam 

Johannis Screijnmaker prout in litteris constitutus igitur dictus 

Henricus Screijnmaker filius quondam Johannis Screijnmaker domum et aream 

dicti quondam Gerardi Vosken sitam in Busco ad vicum Orthensem extra 

portam dictam Peter Scuts Port inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc 

ex uno et inter (dg: hereditatem) #domum et aream# quondam Arnoldi Wilde 

nunc ad mensam sancti 

 

1184 f.064v. 

 in crastino Agathe: vrijdag 06-02-1405. 

 sabbato post Agathe: zaterdag 07-02-1405. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 

BP 1184 f 064v 01 vr 06-02-1405. 

spiritus in Busco spectantem ex alio tendentem a dicto vico Orthensi 

usque ad aquam ibidem currentem (dg: ut) atque cetera bona dicti (dg: qu) 

Gerardi Vosken simul cum litteris et jure dederunt! ad hereditarium 

censum Bodoni filio quondam Henrici Matheeus et Johanni de Berze filio 

quondam Gerardi de Berze ab eisdem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu (dg: quadraginta solidorum et) XX solidorum monete quem 

dicti (dg: Gerar) Bodo et Johannes solvent domino Arnoldo Buc (dg: de 

here) in abbreviationem hereditarii census quinque librarum dicte monete 

quem censum quinque librarum dictus dominus Arnoldus Buc ex predicta domo 

et area quondam Arnoldi Wilde solvendum (dg: consue) habuit et pro 

hereditario censu XL solidorum dicte monete quem dictus (dg: Arnoldus) 

dominus Arnoldus Buc ex (dg: dca) primodicta domo et area dicti Gerardi 

Vosken solvendum habuit dandis etc promittens super omnia ratam servare 

et obligationem aliam ex parte sui deponere et alii repromiserunt dare et 

solvere terminis consuetis salvis dicto domino !Theoderico Buc aliis 

quatuor libris hereditarii census de dicto censu (dg: quatuo) quinque 

librarum presente donatione non obstante. Testes Goeswinus et Neijnsel 

datum in crastino Aghate. 
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BP 1184 f 064v 02 vr 06-02-1405. 

Voornoemde Bodo en Johannes beloofden aan voornoemde Henricus Screijnmaker 

26 pond geld met Sint-Remigius (do 01-10-1405) aanstaande te betalen. 

 

Dicti Bodo et Johannes promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico 

Screijnmaker XXVI libras monete ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 064v 03 vr 06-02-1405. 

Johannes zvw Laurencius zvw Petrus Oers: een stuk land in {niet afgewerkt 

contract}. 

 

-. 

Johannes filius quondam Laurencii filii quondam Petri Oers peciam terre 

sitam in parrochia de. 

 

BP 1184 f 064v 04 vr 06-02-1405. 

Elizabeth dvw Arnoldus van Lijt droeg over aan Johannes zv Johannes van 

Hamont een b-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde Johannes zv 

Johannes van Hamont beloofd had aan voornoemde Elizabeth met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Elizabeth van Driel enerzijds en erfgoed 

van Aleijdis Keijmpen anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi de Lijt cum tutore hereditarium censum XX 

solidorum monete quem Johannes filius Johannis de Hamont promisit se 

daturum dicte Elizabeth hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

sita in Busco in loco dicto Wijntmolenberch inter hereditatem Elizabeth 

de Driel et hereditatem Aleijdis Keijmpen prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: J) dicto Johanni filio Johannis de Hamont cum litteris 

et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum sabbato post 

Agathe. 

 

BP 1184 f 064v 05 za 07-02-1405. 

Arnoldus van Boemel goudsmid verklaarde, namens de heer van Hoestrathen, 

alle achterstallige termijnen te hebben ontvangen van een b-erfcijns van 20 

oude schilden, die Gerardus van Berkel moet betallen aan voornoemde heer 

van Hoestrathen, gaande uit de heerlijkheid Asten. 

 

Arnoldus de Boemel (dg: di) aurifaber palam recognovit sibi #ad opus 

domini de Hoestrathen# plenarie fore satisfactum de omnibus arrestadiis 

dicto domino de Hoestrathen restantibus (dg: de) a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem (dg: de) occacione hereditarii census 

(dg: q) XX aude scilde quem Gerardus de Berkel eidem domino de 

Hoestrathen solvere tenetur annuatim ex dominio de Asten ut dicebat. 

Testes Goeswinus et Wolph datum sabbato post Agathe. 

 

BP 1184 f 064v 06 za 07-02-1405. 

Katherina wv Heijnmannus zvw Hermannus Scuwinc droeg over aan Johannes 

Wonder en Hermannus Scuwinc, kv voornoemde Katherina en wijlen Heijnmannus, 

en Rutgherus van den Yvenlaer ev Elizabeth, en Arnoldus Custer ev Lana, dv 

voornoemde Katherina en wijlen Heijnmannus, haar vruchtgebruik in een huis 

en erf, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van wijlen Ywanus van 

Gravia enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus Losscart, nu behorend 

aan mr Arnoldus Buc, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan het gemene water. De brief overhandigen aan Johannes Losscart. 

 

Tradetur Johanni Losscart. 

Katherina relicta quondam Heijnmanni filii quondam Hermanni Scuwinc cum 

tutore usufructum sibi competentem in domo et area sita in Busco ultra 
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pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem #quondam# Ywani de Gravia ex 

uno et inter hereditatem quondam Theoderici Losscart nunc ad magistrum 

Arnoldum Buc spectantem ex alio tendente a communi platea retrorsum usque 

ad communem aquam ut dicebat legitime supportavit Johanni Wonder et 

Hermanno Scuwinc liberis dictorum Katherine et quondam Heijnmanni et 

Rutghero van den Yvenlaer tamquam marito legitimo Elizabeth sue uxoris et 

Arnoldo Custer marito et tutori legitimo Lane sue uxoris filiarum dicte 

Katherine et quondam Heijnmanni promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Berwout et Gerardus datum sabbato post Agathe. 

 

BP 1184 f 064v 07 do 05-03-1405. 

Voornoemde Johannes Wonder, Hermannus, Rutgherus en Arnoldus Custer 

verkochten voornoemd huis en erf aan Johannes Losscart zvw Theodericus. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Dicti Johannes Wonder, Hermannus, Rutgherus et Arnoldus Custer ut supra 

predictam domum et aream hereditarie vendiderunt Johanni (dg: f) Losscart 

filio quondam Theoderici promittentes (dg: super omnia) indivisi super 

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

quondam Heijnmanni et suorum heredum deponere. Testes Berwout et Wolph 

datum quinta ante invocavit. 

 

1184 f.065r. 

 sabbato post purificationis: zaterdag 07-02-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis februarii die !sexta: vrijdag 06-02-1405. 

 in festo Scolastice: dinsdag 10-02-1405. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1405. 

 

BP 1184 f 065r 01 za 07-02-1405. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus droeg over aan Eustatius van Hedichuzen, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, zijn vruchtgebruik, deel en recht in 4 mud rogge 

b-erfpacht uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch 

te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Lichtmis, gaande 

uit 2 hoeven van wijlen Ywanus van Vauderic, in Heeswijk, (1) ter plaatse 

gnd den Zoengrave, (2) naast de brug gnd die Veebrugge ter plaatse gnd 

Weeldenberch, welke pacht van 5 mud Godefridus Sceijvel zv Johannes 

Sceijvel gekocht had van Egidius van Gheel en zijn broer Goeswinus, kvw 

voornoemde Ywanus van Vauderic, welke 4 mud voornoemde Godefridus Sceijvel 

in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Jacobus Coptiten, voor de 

duur van zijn leven. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi usufructum atque totam partem et 

omne jus sibi competentes in quatuor modiis siliginis hereditarie 

paccionis de hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie mediatim Johannis et mediatim purificationis 

et in Busco tradenda de et ex duobus mansis quondam Ywani de Vauderic 

sitis in parrochia de Hezewijc quorum duorum mansorum unus ad locum 

dictum den Zoengrave et alter juxta pontem dictum die Veebrugge in loco 

dicto Weeldenberch siti sunt atque de ex attinentiis dictorum duorum 

mansorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis quam paccionem (dg: Gi) quinque modiorum siliginis Godefridus (dg: 

f) Sceijvel filius Johannis Sceijvel erga Egidium de Gheel et Goeswinum 

eius fratrem liberos dicti quondam Ywani de Vauderic emendo acquisierat 

prout in litteris et quos quatuor modios siliginis dictus Godefridus 

Sceijvel in suo testamento legaverat prefato Jacobo Coptiten ab ipso 

Jacobo ad eius vitam possidendos ut dicebat legitime supportavit Eustatio 

de Hedichuzen ad opus mense sancti spiritus in Busco promittens super 

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

Goeswinus datum in) Theodericus Goeswinus Spina et Bathen soen datum 
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sabbato post purificationis. 

 

BP 1184 f 065r 02 vr 06-02-1405. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat de prijs is betaald. Opgesteld 

in het huis9 van wijlen Arnoldus van Gheel, waarin Johannes Vucht 

ingetrokken is, in de opkamer aldaar, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Gerardus Wael en Bartholomeus Spijerinc. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit super habita et 

habenda fide prestita et recognovit de pretio fore satisfactum. Actum in 

domo quondam Arnoldi de Gheel quam Johannes Vucht inhabitavit in 

superiori camera ibidem anno CCCCmo quinto mensis februarii die !sexta 

hora prime presentibus dictis scabinis Gerardo Wael et Bartholomeo 

Spijerinc. 

 

BP 1184 f 065r 03 za 07-02-1405. 

Emondus van den Espdonc beloofde aan (dg: mr Godefridus van Rode tbv) 

Johannes Steffenere Peters soen 26 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, 14 plakken en 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) in Den Bosch te betalen en te 

leveren. 

 

Emondus van den Espdonc promisit super omnia (dg: magistro Godefrido de 

Rode ad opus) Johanni Steffenere Peters soen XXVI gulden scilicet IX 

boddrager vel X Vlems placken pro quolibet gulden computato et XIIII 

placken et VIII modios siliginis mensure de Busco ad Johannis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Tijt et (dg: Berwou) 

Gerardus datum in festo Scolastice. 

 

BP 1184 f 065r 04 za 07-02-1405. 

Willelmus Broeder beloofde aan Hermannus van den Berchen poorter van Kampen 

120 gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met 

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

 

Willelmus Broeder promisit super omnia Hermanno van den Berchen burgensi 

de Campen centum et XX gulden scilicet IX boddrager vel XIII Vlems 

placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 065r 05 za 07-02-1405. 

Johannes van den Bosch de jongere beloofde aan voornoemde Hermannus 74 

gulden van gelijke waarde, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te 

betalen. 

 

Johannes van den Bosch junior promisit super omnia dicto Hermanno LXXIIII 

gulden similis valoris ad dictum terminum persolvendos. Datum supra. 

 

BP 1184 f 065r 06 za 07-02-1405. 

Johannes van Helvoert zvw Henricus van Helvoert molenaar verkocht aan 

Danijel van der Bolst zvw Johannes van der Bolst een huis en erf, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Korenbrug richting de dijk naar de 

plaats gnd Hogedonk, tussen erfgoed van Aleijdis van Eijcke enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Danijel van der Bolst anderijds, strekkend vanaf 

voornoemde straat achterwaarts tot aan de stadsmuur. Verkoper en met hem 

Alardus (dg: steenhouwer) zvw Gerardus Keelkens beloofden lasten af te 

handelen, behalve (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 13 schelling 

geld, (3) een b-erfcijns van 40 schelling van hetzelfde geld, (4) een 

                         
9 Arnoldus van Ghele had een huis aan de Markt, zie BP 1176 f 370r 06 za 16-07-1384,  Sijmon 
van Mijrabellum droeg over aan zijn schoonzoon Arnoldus van Ghele het vruchtgebruik in (1) een 

stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Stamelart van den Kelder anderzijds, (2) …. 
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b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia. 

 

(dg: Nijcholaus) Johannes de Helvoert filius quondam Henrici de Helvoert 

multoris domum et aream sitam in Busco in vico tendente a ponte bladi 

versus aggerem quo transitur ad locum dictum Hoghedonc inter hereditatem 

(dg: h) Aleijdis de Eijcke ex uno et inter hereditatem Danijelis van der 

Bolst ex alio tendentem a dicto vico retrorsum ad murum opidi de Busco ut 

dicebat hereditarie vendidit #predicto# Danijel! van der Bolst filio 

quondam Johannis van der Bolst promittens et cum eo Alardus (dg: lathomus 

indi) filius quondam Gerardi Keelkens indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XIII solidorum monete et hereditario censu XL solidorum eiusdem monete et 

hereditario censu (dg: XIII) X solidorum antique pecunie exinde prius 

solvendis. Testes Berwout et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 065r 07 za 07-02-1405. 

Voornoemde koper en met hem zijn moeder Elizabeth beloofden aan voornoemde 

verkoper 50 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekkend, met Vastenavond over een jaar (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor #et cum eo Elizabeth eius mater promiserunt indivisi super 

omnia dicto venditori L# (dg: promisit) super (dg: omnia dicto venditori 

LIII) gulden scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet 

gulden computato a (dg: -d) carnisprivium! proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 065r 11}. 

 

BP 1184 f 065r 08 za 07-02-1405. 

(dg: voornoemde koper en Elizabeth beloofden aan voornoemde verkoper 50 

gulden van gelijke waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1405) te 

betalen). 

 

(dg: Item dictus emptor et Elizabeth promiserunt indivisi super omnia 

dicto venditori L gulden similis valoris ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos testes datum supra). 

 

BP 1184 f 065r 09 za 07-02-1405. 

Alardus zvw Gerardus Keelkens beloofde aan Nijcholaus gnd Koel Bijndop, tbv 

Goeswinus Wolf, 20 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

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

 

Alardus filius quondam Gerardi Keelkens promisit super omnia Nijcholao 

dicto Koel Bijndop ad opus Goeswini Wolf XX gulden scilicet IX boddrager 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 065r 10 za 07-02-1405. 

(dg: Henricus Becker beloofde aan Johannes Yoede 20 nieuwe gulden of de 

waarde). 

 

(dg: Henricus Becker promisit super omnia Johanni Yoede XX novos gulden 

vel valorem). 

 

BP 1184 f 065r 11 za 07-02-1405. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde 50 gulden over aan Alardus zvw 

Gerardus Keelken. 

 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 065r 07}. 

Dictus Johannes dictos L gulden legitime supportavit Alardo filio quondam 

Gerardi Keelken cum litteris et jure. Testes Theodericus et Tijt datum 
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quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 065r 12 wo 11-02-1405. 

Jacobus uter Oesterwijc maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Willelmus van Meghen Bastart. 

 

Jacobus uter Oesterwijc omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Willelmum (dg: Bastart) de Meghen Bastart 

calumpniavit. Testes Wolph et Neijnsel datum in crastino Scolastice. 

 

1184 f.065v. 

 quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1405. 

 in die Scolastice: dinsdag 10-02-1405. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1405. 

 

BP 1184 f 065v 01 do 12-02-1405. 

Johannes van Best zvw Willelmus Broeder, Johannes van Coelen zvw Nijcholaus 

gnd van Coelen en Reijnerus zvw Reijnerus Willems droegen over aan Johannes 

Rademaker zvw Henricus van den Waude 1 mud rogge b-erfpacht uit een 

b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 5 mud voornoemde 

Johannes Rademaker met Lichtmis op de na te noemen hoeve moest leveren aan 

voornoemde Johannes van Best, Johannes van Coelen en Reijnerus, gaande uit 

(1) een hoeve van wijlen Arnoldus van Scijnle, in Schijndel, naast de 

windmolen, tussen de gemeint van Schijndel enerzijds en Yda wv Henricus van 

den Broec anderzijds, uit de gebouwen op de hoeve en uit het recht dat bij 

de hoeve behoort in de gemeint van Schijndel, (2) een bunder beemd uit 4 

bunder beemd, die aan wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle behoorden, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Lijekendonc, naast het water gnd die Aa. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder Johannes de Coelen 

filius quondam Nijcholai dicti de Coelen et Reijnerus filius quondam 

Reijneri Willems unum modium siliginis hereditarie paccionis (dg: ad) de 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Rademaker filius quondam Henrici van den Waude prefatis Johanni 

de Best Johanni de Coelen et (dg: Reijner) Reijnero solvere tenetur 

hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum tradenda ex 

quodam manso quondam Arnoldi de Scijnle sito in parrochia de Scijnle 

juxta molendinum venti inter (dg: hereditatem) communitatem de Scijnle ex 

uno et inter hereditatem Yde relicte quondam Henrici van den Broec ex 

alio atque ex edificiis in dicto manso consistentibus atque ex jure ad 

dictum mansum spectante in communitate de Scijnle atque ex bonario prati 

de quatuor bonariis prati que ad dictum quondam Arnoldum de Scijnle 

spectabant sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum Lijekendonc 

juxta aquam dictam die Aa prout in litteris hereditarie supportaverunt 

dicto Johanni Rademaker cum litteris et jure #occacione# promittentes 

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

Testes Goeswinus et Tijt datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1184 f 065v 02 do 12-02-1405. 

Elijas van den Wijel ev Elizabeth dvw Arnoldus van Scijnle deed tbv 

Reijnerus van Tricht kramer zvw Henricus van Tricht afstand van een 

b-erfcijns van 14 pond geld, die Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van 

Beke priester beloofd had aan hr Leonius van Scijnle priester, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een kamp gnd Zwanen Hoeve, dat was van wijlen Petrus 

Zwaen, in Schijndel. De brief overhandigen aan Johannes van Os en zijn 

dochter Mechtildis. 

 

Tradetur Johanni de Os et Mechtildi sue filie. 

Elijas van den Wijel maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Arnoldi de Scijnle super hereditario censu XXIIII librarum 

monete quem Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de 
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Beke presbitri promiserat se daturum et soluturum domino (dg: Arnoldo) 

#Leonio# de Scijnle presbitro hereditarie nativitatis Johannis ex quodam 

campo dicto communiter Zwanen Hoeve qui fuerat quondam Petri Zwaen sito 

in parrochia de Scijnle atque ex edificiis terris pascuis et ceteris 

eiusdem campi attinentiis singulis et universis prout in litteris et 

super jure ad opus (dg: dicti) Reijneri de Tricht institoris filii 

quondam Henrici de Tricht #hereditarie renunciavit# promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 065v 03 do 12-02-1405. 

Gerardus Kepken zvw Johannes Kepken van Geffen verkocht aan Gerardus Kepken 

zv Walterus van den Poel een stuk land, in Geffen, naast de kerk, tussen 

voornoemde Gerardus Kepken zv Walterus van den Poel enerzijds en Johannes 

Hoghenone anderzijds. 

 

Gerardus Kepken filius quondam Johannis Kepken de Geffen peciam terre 

sitam in parrochia de Geffen juxta ecclesiam inter hereditatem Gerardi 

Kepken filii Walteri van den Poel ex uno et inter hereditatem Johannis 

Hoghenone ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo Kepken 

filio Walteri van den Poel promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 065v 04 do 12-02-1405. 

Reijnerus van Tricht kramer beloofde aan Gerardus van Ellaer 41 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 13 plakken op 

zondag Letare aanstaande (zo 29-03-1405) te betalen. 

 

Reijnerus de Tricht institor promisit super omnia Gerardo de Ellaer XLI 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et XIII placken ad letare proxime futuram persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 065v 05 di 10-02-1405. 

Walterus van Berze zvw Johannes van Berze maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Theodericus Writer 

van Vechel. 

 

Walterus de Berze filius quondam Johannis de Berze omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Theodericum Writer de 

Vechel calumpniavit. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in die 

Scolastice. 

 

BP 1184 f 065v 06 wo 11-02-1405. 

Elizabeth wv Theodericus Writer verklaarde dat Jordanus Loef van Boemel 

haar 542 nieuwe Gelderse gulden en 8 plakken heeft betaald van erfgoederen 

en goederen van wijlen voornoemde Theodericus, die voornoemde Jordanus Loef 

verworven had van voornoemde Theodericus Writer, gelegen onder Veghel. Ook 

verklaarde voornoemde Elizabeth dat zij uit het voorgaande niet meer beurt 

dan 6 mud rogge, volgens inhoud van de brief daarvan. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici Writer palam recognovit sibi per 

Jordanum Loef de Boemel fore satisfactum de quingentis et XLII novis 

Gelre gulden et VIII placken tamquam de hereditatibus et bonis dicti 

quondam Theoderici quas dictus Jordanus Loef erga predictum Theodericum 

Writer acquisierat infra parrochiam de Vechel sitis insuper dicta 

Elizabeth recognovit quod (dg: dictus Theo Jor n) ipsa ex premissis non 

plus habet solvendum quam sex modios siliginis juxta continentiam 

litterarum inde confectarum. Testes Goeswinus et Gerardus datum in 

crastino Scolastice. 
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BP 1184 f 065v 07 do 12-02-1405. 

Henricus Heijmerics soen en Rodolphus Hulsman beloofden aan Gerardus van 

Eijcke 62 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande te betalen. 

 

Henricus Heijmerics soen et Rodolphus Hulsman promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo de Eijcke LXII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Wolphart et 

Neijnsel datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1184 f 065v 08 do 12-02-1405. 

Margareta dvw Erenbertus zv Johannes van den Zande, Jacobus Jans soen van 

Berlikem en met hem als haar momber Heijlwigis dvw voornoemde Erenbertus 

verkochten aan Eligius zv Henricus Mijchiels soen de helft die aan hen 

behoort, in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes 

Leenman beloofd had aan voornoemde Erenbertus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd die Scoervoertsche Hoeve, (1a) tussen Stephanus zv voornoemde Johannes 

van den Zande en Rutgherus Buerinc enerzijds en voornoemde Johannes Leenman 

anderzijds, (1b) tussen voornoemde Johannes Leenman enerzijds en Aleijdis 

wv Johannes van Lijer anderzijds, (2) een stuk erfgoed, gnd eeusel, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes Leenman en Erenbertus zv Ludovicus {f.066r} 

Erenbrechts soen enerzijds en voornoemde Rutgherus anderzijds. 

 

(dg: Heijlwigis et) Margareta (dg: liberi) #filia# quondam Erenberti 

filii Johannis van den Zande cum tutore #{hier BP 1184 f 065v 09 

invoegen}# medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Johannes Leenman promiserat se 

daturum et soluturum dicto Erenberto hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex duabus peciis terre sitis in parrochia de Vucht 

sancti Petri in loco dicto die Scoervoertsche Hoeve quarum una inter 

hereditatem Stephani filii dicti Johannis van den Zande et Rutgheri 

Buerinc ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Leenman ex alio et 

altera inter hereditatem dicti Johannis Leenman ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis de Lijer ex alio sunt 

situate atque ex pecia hereditatis dicte eeusel site ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis Leenman et Erenberti filii Ludovici 

 

BP 1184 f 065v 09 do 12-02-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 065v 08} 

et Jacobus Jans soen de Berlikem et Heijlwigis filia dicti quondam 

Erenberti cum eodem tamquam cum tutore. 

 

1184 f.066r. 

 quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis februarii die XII: donderdag 12-02-1405. 

 

BP 1184 f 066r 01 do 12-02-1405. 

Solvit. 

Erenbrechts soen ex uno et inter hereditatem dicti Rutgheri ex alio prout 

in litteris hereditarie vendiderunt Eligio filio (dg: quondam) Henrici 

Mijchiels soen cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

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

dicti quondam Erenberti eorum patris et suorum heredum deponere. Testes 

Theodericus et Gerardus datum quinta post scolastice. 

 

BP 1184 f 066r 02 do 12-02-1405. 

Arnoldus Mijnnemere, Albertus van den Moelen zvw Johannes van den Moelen, 

Petrus Bechaze en Petrus Collart beloofden aan Gerardus zv hr Willelmus van 

Aa ridder en Marselius zvw Alardus Zelen soen 187½ gulden, 9 botdrager of 

13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend met Sint-Remigius aanstaande te 
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betalen. 

 

Arnoldus Mijnnemere Albertus van den Moelen filius quondam Johannis van 

den Moelen Petrus Bechaze et Petrus Collart promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo filio domini (dg: Gerardi) #Willelmi# de Aa militis et 

Marselio filio quondam Alardi Zelen soen seu eorum alteri centum et 

LXXXVII et dimidium gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 066r 03 do 12-02-1405. 

Gerlacus zvw Gerlacus Cnode alias gnd metten Brode droeg over aan Willelmus 

Haghen zvw Henricus Haghen van Nuwelant een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde 

Gerlacus verworven had van Leenkina gnd Leenken dvw Johannes Katelinen 

soen. 

 

Solvit. 

Gerlacus filius quondam Gerlaci Cnode alias dicti metten Brode 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam quam paccionem dictus 

Gerlacus erga Leenkinam dictam Leenken filiam quondam Johannis Katelinen 

soen acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo 

Haghen filio quondam Henrici Haghen de Nuwelant cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post scolastice. 

 

BP 1184 f 066r 04 do 12-02-1405. 

Ghisbertus zvw Willelmus van den Brekelen droeg over aan zijn schoonzoon 

Gerardus Haghen zvw Nijcholaus Haghen een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde 

Ghisbertus verworven had van Marselius zvw Henricus van Kijlsdonc. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi van den Brekelen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam quam paccionem dictus !dictus 

Ghisbertus erga Marselium filium quondam (dg: Gh) Henrici de Kijlsdonc 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Haghen suo 

genero filio quondam Nijcholai Haghen cum litteris et aliis et !aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 066r 05 do 12-02-1405. 

Rodolphus van den Brekelen zvw Rodolphus van den Brekelen verkocht aan 

voornoemde Gerardus Haghen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

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

bij Herlaer, naast de kerk, tussen Willelmus van Beke enerzijds en 

Theodericus Wernere anderzijds, reeds belast met een mengel wijn aan de 

kerk van Gestel. 

 

Rodolphus van den Brekelen filius quondam Rodolphi van den Brekelen 

hereditarie vendidit dicto Gerardo Haghen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre sita in parrochia de Ghestel prope 

Herlaer juxta ecclesiam inter hereditatem Willelmi de Beke ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Wernere ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

(dg: di) uno menglino vini ecclesie de Ghestel annuatim exinde solvendo 

et sufficientem favere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 066r 06 do 12-02-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1406), met 20½ Hollandse gulden geld van de graaf of de waarde, en 

met de pacht van het jaar van wederkoop. Zou hij niet terugkopen, dan zal 

de koper, boven voornoemd geld, aan de verkoper 20½ Hollandse gulden 

voornoemd geld betalen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Henricus Steijmpel en Reijnerus van Mechelen. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXJ Hollant gulden monete comitis vel valorem et cum paccione anni 

redempcionis et si non redemerit quod tunc dictus emptor ultra pecuniam 

predictam solvet dicto venditori XXJ Hollant gulden dicte monete etc. 

Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis februarii die XII presentibus 

dictis scabinis Henrico Steijmpel et Reijnero de Mechelen. 

 

BP 1184 f 066r 07 do 12-02-1405. 

Theodericus, Henricus en Johannes Bije, kvw Henricus Pas, verkocht aan 

Godefridus zvw Arnoldus Moelner een stuk eusel, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Velthoven, tussen Henricus Bac Hubrechts soen enerzijds en Johannes 

Pijckelaer en kvw Gerardus Crillart anderzijds, belast met de grondcijns en 

een b-erfpacht van ½ mud rogge aan de H.Geest in Tilburg. 

 

Theodericus Henricus et Johannes Bije liberi quondam Henrici Pas peciam 

pascue dicte eeusel sitam in parrochia de Tilborch ad locumm dictum 

Velthoven inter hereditatem Henrici Bac Hubrechts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Pijckelaer et hereditatem liberorum quondam Gerardi 

Crillart ex alio ut dicebat hereditarie (dg: ?s) vendidit Godefrido filio 

quondam Arnoldi Moelner promittentes (dg: super omnia ratam) indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi ipso domino fundi et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mense sancti spiritus in Tilborch exinde solvendis. Testes Goeswinus et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 066r 08 do 12-02-1405. 

Willelmus van Bakel beloofde aan Henricus Steijmpel 1 Engelse nobel en 7 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Willelmus de Bakel promisit super omnia Henrico Steijmpel unum Engels 

nobel et VII novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Goeswinus et Tijt datum quinta 

post Scolastice. 

 

BP 1184 f 066r 09 do 12-02-1405. 

Arnoldus en Agnes, kvw Johannes van Rucvenne, Henricus van Weert ev 

Katherina dvw voornoemde Johannes en Theodericus Beijtel droegen over aan 

Johannes van den Eijnde, tbv de kerkfabriek van Heeswijk en de armen van 

Heeswijk, hun deel in 9 lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, die 

Theodericus Writer van Vechel beloofd had met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren aan voornoemde Johannes van Rucvenne en zijn broer Gerardus, gaande 

uit een kamp, gnd Likendonc, in Schijndel, tussen de hoeve gnd die 

Malborchs Hoeve enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. De 

procuratores van voornoemde fabriek kunnen voornoemde 9 lopen manen tbv de 

kerkfabriek, en zij zullen de 9 lopen verdelen volgens bepaling van wijlen 

voornoemde Johannes van Rucvenne en zijn broer Gerardus, te weten aan de 

investiet van Heeswijk 1 lopen, aan de armen van Heeswijk 4 lopen en aan de 

kerkfabriek 4 lopen. Hoewel gecancelleerd, werd de brief geschreven. 

 

Scribatur quamvis sit cancellatum. 

Arnoldus et Agnes liberi quondam Johannis (dg: v) de Rucvenne #cum 
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tutore# et Henricus (dg: die) van Weert maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Johannis et Theodericus Beijtel 

(dg: maritus) totam partem et omne jus eis competentes (dg: in medietate 

in hereditaria paccione unius modii siliginis) #in novem lopinis 

siliginis hereditarie paccionis# mensure de Busco quam Theodericus Writer 

de Vechel promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni de Rucvenne et 

Gerardo eius fratri hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex quodam campo dicto communiter Likendonc sito in parrochia de 

Scijnle inter mansum dictum die Malborchs Hoeve ex uno et inter (dg: aqu) 

aquam dictam die Aa ex alio prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Johanni van den Eijnde (dg: et Laurencio die Custer de #Dijnter# Hezewijc 
?executorum) #ad opus fabrice ecclesie de Hezewijc et pauperum de 

Hezewijc# cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare tali annexa conditione quod procuratores pro tempore 

dicte fabrice dictos IX lopinos siliginis hereditarie paccionis poterunt 

prosequi et monere ad opus fabrice predicte et (dg: dictam medietatem) 

ipsi procuratores distribuent juxta tenorem dicti quondam Johannis de 

Rucvenne et Gerardi sui [fratris] scilicet investito de Hezewijc unum 

lopinum et (dg: pro) pauperibus [pro] tempore in Hezewijc quatuor lopinos 

et dicte fabrice quatuor lopinos. Testes Berwout et Wolphart datum quinta 

post Scolastice. 

 

1184 f.066v. 

 quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1405. 

 

BP 1184 f 066v 01 do 12-02-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Henricus en Theodericus droegen over aan 

Laurencius Custer van Dijnther, tbv de kerkfabriek van Dinther, zoals 

hierboven, hun deel in 7 lopen rogge uit voornoemde erfpacht van 1 mud 

rogge. De procuratores van voornoemde kerkfabriek zullen de 7 lopen 

verdelen volgens testament van voornoemde broers, te weten aan de kerk van 

Dinther 1 lopen, aan de armen van Dinther 4 lopen en aan de vicarius 2 

lopen. 

 

Dicti Arnoldus Agnes Henricus et Theodericus totam partem et omne jus eis 

competentes in septem lopinis siliginis de dicta paccione unius modii 

siliginis hereditarie supportaverunt Laurencio Custer de Dijnther ad opus 

fabrice ecclesie de Dijnther ut supra tali annexa conditione quod 

procuratores pro tempore dicte fabrice dictos VII lopinos percipient et 

assequentur ab ipsis distribuendos juxta testamentum fratrum predictorum 

videlicet ecclesie de Dijnther unum lopinum et pauperibus de Dijnther 

(dg: et vicario de Dijnther duos lopinos in) quatuor lopinos et vicario 

duos lopinos. Testes Berwout et Wolph datum quinta post scolastice. 

 

BP 1184 f 066v 02 do 12-02-1405. 

Aleijdis dvw Johannes van Os en Gerardus van Ewijc ev Ermgardis dvw 

voornoemde Johannes verkochten aan Gerardus zv voornoemde Gerardus 

Scoenmaker, tbv zijn voornoemde vader Gerardus, (1) een stuk land, in 

Berghem, ter plaatse gnd die Duersche Hoeven, tussen Gerardus Scoenmaker 

enerzijds en Theodericus Berwout anderzijds, (2) een stuk land, in Berghem, 

ter plaatse gnd die Duersche Hoeven, tussen Elizabeth Wouters en haar 

kinderen enerzijds en Johannes van Merewijc anderzijds. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis de Os cum tutore et Gerardus de Ewijc 

maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis peciam terre sitam in parrochia de Berchen ad locum dictum die 

Duersche Hoeven inter hereditatem Gerardi Scoenmaker (dg: et in) ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Berwout ex alio atque peciam terre sitam 

in parrochia et loco predictis inter hereditatem Elizabeth Wouters et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Johannis de Merewijc ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo filio dicti Gerardi 
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Scoenmaker ad opus eiusdem Gerardi Scoenmaker sui patris promittentes cum 

tutore indivisi super omnia (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goeswinus et Tijt datum 

quinta post scolastice. 

 

BP 1184 f 066v 03 do 12-02-1405. 

Johannes Gruijter van Os droeg al zijn beesten en varend goed, die hij 

heeft of zal verkrijgen, over aan Arnoldus Grotart. 

 

Johannes Gruijter de Os omnes et singulas suas bestias et quecumque eius 

bona pecoralia #habitas et habendas# quocumque locorum consistentes 

legitime supportavit Arnoldo Grotart promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 066v 04 do 12-02-1405. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus van 

Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van Anselmus zvw Petrus van Bruggen 

en na overlijden van Petra dvw voornoemde Anselmus, waarin Elizabeth weduwe 

van voornoemde Petrus thans haar vruchtgebruik heeft. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen omnia et singula bona (dg: 

s) hereditaria sibi de morte quondam Anselmi filii quondam Petri de 

Bruggen ac de morte quondam Petre filie dicti quondam Anselmi successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita et in quibus Elizabeth 

relicta dicti quondam Petri suum ad presens possidet usufructum ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad 

opus Ghisenradis sue matris relicte eiusdem quondam Nijcholai promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 066v 05 do 12-02-1405. 

Nijcholaus Heijden van Huculem en zijn zoon Ghibo beloofden aan Andreas zvw 

Johannes Screijnmaker en Willelmus die Rode zvw Gerardus Rode 47 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 8 plakken, met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Nijcholaus Heijden de Huculem et Ghibo eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Andree filio quondam Johannis Screijnmaker et Willelmo die 

Rode filio quondam Gerardi Rode seu eorum alteri XLVII gulden scilicet IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato (dg: ad) 

minus VIII placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 066v 06 do 12-02-1405. 

Arnoldus zvw Henricus Glorien soen gaf uit aan Johannes zvw Johannes Daems 

soen een hofstad, tuin en aangelegen kamp, in Erp, ter plaatse gnd dat Aude 

Velt, tussen eertijds Arnoldus Grotart nu Petrus gnd Ebben enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met de gebouwen, welke hofstad, tuin, kamp en 

gebouwen eerstgenoemde Arnoldus gekocht had van Lambertus, Petrus en 

Elizabeth, kv voornoemde Petrus Ebben soen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren.  

 

Arnoldus filius quondam Henrici Glorien soen domistadium et ortum et 

campum eis adiacentem sitos in parrochia de Erpe ad locum dictum dat Aude 

Velt inter hereditatem dudum Arnoldi Grotart nunc ad Petrum dictum Ebben 

spectantem ex uno et inter communem plateam ex alio simul cum edificiis 

in predictis domistadio orto et campo existentibus quos domistadium ortum 

et campum simul cum edificiis supradictis primodictus Arnoldus erga 

Lambertum Petrum et Elizabeth liberos dicti Petri Ebben soen acquisierat 

emendo prout in litteris simul cum litteris et aliis et jure dedit ad 
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hereditarium pactum Johanni filio quondam Johannis Daems soen ab eodem 

hereditarie possidendos pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de (dg: Busco) #Erpe# danda sibi ab alio purificationis et in 

(dg: Busco) Erpe tradenda ex premissis promittens super omnia ratam 

servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 066v 07 do 12-02-1405. 

Gerardus Berkelman zvw Godefridus Berkelman gaf uit aan Egidius Scoerwegge 

een stuk land, deels akkerland en deels beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Loervoirt, tussen voornoemde Egidius enerzijds en Ghibo metten Ghemake 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene waterlaat tot aan voornoemde 

Egidius; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en een n-erfpacht van 

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

 

Gerardus Berkelman filius quondam Godefridi Berkelman peciam terre partim 

terre arabilis et partim prati sitam in parrochia de Helvoert ad locum 

dictum Loervoirt inter hereditatem Egidii Scoerwegge ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis metten Ghemake ex alio tendentem a communi aqueductu 

usque ad hereditatem dicti Egidii ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

dicto Egidio ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini ducis 

exinde prius solvendo dando etc et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 066v 08 do 12-02-1405. 

Gerlacus zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan Egidius Zecker, voor 

een periode van 18 jaar, een b-erfcijns van 4 franken geld van de koning 

van Frankrijk, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 5 mud rogge b-erfpacht, 

maat van Oirschot, die Theodericus van Dormalen moest leveren aan Arnoldus 

van den Braken, gaande uit een erfgoed, gnd die Vlamerscot, ter plaatse gnd 

Best, in Oirschot, welke cijns Margareta dvw Theodericus van Arle 

geschonken had aan eerstgenoemde Gerlacus. Aanspraken van zijn kant en van 

zijn wettige zoon Emondus worden afgehandeld. 

 

Gerlacus filius domini quondam Emondi Rover militis hereditarium censum 

quatuor aureorum denariorum communiter gulden francken vocatorum monete 

regis Francie boni auri et justi ponderis solvendum hereditarie (dg: pu) 

nativitatis Johannis ex quinque modiis siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Oerscot quos Theodericus de Dormalen solvere tenebatur Arnoldo 

van den Braken annuatim et hereditarie ex hereditate dicta die Vlamerscot 

sita in loco dicto Best in parrochia de Oerscot quem censum Margareta 

filia quondam Theoderici de Arle primodicto Gerlaco supportaverat nomine 

dotis ut dicebat (dg: hereditarie) legitime supportavit Egidio Zecker 

(dg: promittens super) ab eodem ad spacium (dg: se) decem et (dg: novem) 

#octo# annorum #proxime futurorum# et non ultra possidendum et levandum 

promittens super omnia warandiam et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et Emondi sui filii legitimi deponere. Testes Goeswinus et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 066v 09 do 12-02-1405. 

Het zij eenieder bekend dat het voorgaande zo gedaan is en ook dat 

voornoemde Gerlacus zvw hr Emondus Rover ridder en Willelmus van Boschot 

beloofd hadden aan Egidius Zecker, gedurende 8 jaar, elk jaar op een zekere 

termijn in de brief vermeld, 5 Engelse nobel te betalen. {f.067r} Thans 

beloofde voornoemde Egidius, voor zich en zijn erfgenamen, dat, zolang 

voornoemde cijns van 4 franken aan hem wordt voldaan gedurende voornoemde 

18 jaar, dat dan voornoemde Egidius, mbv de brief mbt de 5 Engelse nobel 

die gedurende 8 jaar moeten worden betaald, geen recht zal halen. En nadat 

voornoemde 18 jaar zijn verlopen en voornoemde Egidius elk van die 18 jaar 
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de 4 franken heeft gebeurd, dan zullen voornoemde Egidius en zijn 

medeërgenamen de brief waarin voornoemde Gerlacus en Willelmus hem 

voornoemd geld beloofden, aan voornoemde Gerlacus overhandigen. Maar zou 

voornoemde cijns gedurende voornoemde 18 jaar worden uitgewonnen of niet 

worden betaald, dan zal Egidius wat hij tekortkomt mbt de termijnen van de 

18 jaar die dan nog volgen en de schade verhalen mbv de schuldbrief. 

 

Notum sit universis !sit universis quod cum ita actum est ut immediate et 

cum eciam dictus Gerlacus filius domini quondam Emondi Rover militis #et 

Willelmus de Boschot# promisissent indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Egidio Zecker ad spacium octo annorum quolibet eorundem octo 

annorum quinque Engels nobel ad certum terminum in litteris desuper 

confectis comprehensum prout in litteris 

 

1184 f.067r. 

 quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1405. 

 

BP 1184 f 067r 01 do 12-02-1405. 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Egidius pro se 

suis heredibus promisit super omnia quod ipse quamdiu dictus census 

quatuor francken sibi solvitur dictis (dg: XIX) #XVIII# annis durantibus 

termino supradicto quod tunc ipse Egidius mediantibus dictis litteris 

mentionem (dg: de) facientibus de dictis quinque Engels nobel (dg: s) ad 

spacium dictorum octo annorum (dg: fut) solvendis non petet #jus# nec 

prosequetur et postquam dicti (dg: IX XIX) #XVIII# anni fuerint elapsi et 

ipse Egidius dictum censum quatuor francken levaverit quolibet dictorum 

(dg: XIX) #XVIII# annorum et ipse census ad spacium dictorum (dg: XIX) 

#XVIII# !fuerit plenariie persolutus quod extunc dictus Egidius et 

coheredes dictas litteras in quibus dicti Gerlacus et Willelmus dictas 

pecunias promiserant dicto Egidio tradent et deliberabunt Gerlaco 

predicto absque aliqua ?prosecutione juris per predictum Egidium vel eius 

heredes facienda hoc tamen adiuncto si dictus census dicto Egidio dictis 

XVIII annis durantibus evinceretur aut non persolveretur quod extunc 

dictus Egidius defectum et dampna sibi exinde evenientes aut provenientes 

mediantibus dictis litteris debitalibus (dg: recurabit) recuperabit juxta 

tenorem earundem quoad terminos tunc deinceps sequentes de XVIII annis 

predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 067r 02 do 12-02-1405. 

Nijcholaus van Heze linnenwever maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door zijn zoon Johannes met zijn 

goederen. 

 

Nijcholaus (dg: fi) de Heze textor lineorum omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Johannem suum filium cum suis 

bonis calumpniavit. Testes datum. 

 

BP 1184 f 067r 03 do 12-02-1405. 

Lambertus Gleijn zvw Willelmus metten Ghelde verkocht aan Johannes zvw 

Willelmus van Meijelsfoirt een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis, 

hofstad, tuin en aangelegen beempje, gnd die Putten, in Woensel voor 

Eindhoven, aan de straat gnd die Lijnutstraet, tussen voornoemde verkoper 

enerzijds en Johannes Woenselman anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan kvw Petrus van den Molen, reeds belast met de cijns aan de naburen 

en een b-erfpacht van ½ mud rogge aan de priesters in Eindhoven. 

 

(dg: Lanb) Lambertus Gleijn filius quondam Willelmi metten Ghelde 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Willelmi de Meijelsfoirt 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Eijndoven 

solvendam hereditarie purificationis et (dg: in Eij) supra hereditates 
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infrascriptas tradendam ex (dg: quadam hereditate dicta die Putten) domo 

domistadio et orto et pratulo sibi adiacente cum suis attinentiis dictis 

die Putten sitis in parrochia de Woensel ante Eijndoven ad vicum dictum 

die Lijnutstraet inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Johannis Woenselman ex alio tendentibus a communi platea 

usque ad hereditatem liberorum quondam Petri van den Molen ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu vicinorum et hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: me 

occacione) presbitris in Eijndoven exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 067r 04 do 12-02-1405. 

Walterus en Maria, kvw Walterus Marien soen, verkochten aan Henricus van 

Doerne een tuin, in Maren, ter plaatse gnd Luttel Maren, tussen voornoemde 

Henricus van Doerne enerzijds en Weijndelmodis Willems anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan de straat gnd die Delensche Wech. 

 

Solvit. 

Walterus et Maria liberi quondam Walteri Marien soen cum tutore quendam 

ortum situm in parrochia de Maren ad locum dictum Luttel Maren inter 

hereditatem Henrici de Doerne ex uno et inter hereditatem Weijndelmodis 

Willems ex alio #tendentem a communi platea usque ad vicum dictum die 

Delensche Wech# ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Henrico de 

Doerne promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 067r 05 do 12-02-1405. 

Nijcholaus Wouters soen en Johannes die Hoel deden tbv voornoemde koper 

afstand van voornoemde tuin en recht. Vervolgens beloofden de broers 

Nijcholaus en Walterus, kvw Walterus Marien soen, dat Goeswinus 

minderjarige zvw voornoemde Walterus, zodra hij meerderjarig is, afstand 

zal doen. 

 

Ponetur in una. Solvit. 

Nijcholaus (dg: filius) Wouters soen et Johannes die Hoel super predictis 
!et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

(dg: promisit insuper dictus Nijcholaus quod ipse). Quo facto Nijcholaus 

et Walterus fratres liberi quondam Walteri Marien soen (dg: fi) 

promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Goeswinum filium dicti Walteri 

quamcito ad annos pervenerit super predictis orto et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renunciare. Testes Theodericus et Wolphart 

datum supra. 

 

BP 1184 f 067r 06 do 12-02-1405. 

Johannes en Hadewigis, kvw Hubertus Becker van Tilborch, maakten een 

erfdeling van goederen die aan hen behoren, in Tilburg gelegen. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een huis en tuin, tussen Ghibo Becker 

enerzijds en Johannes van den Mijddelbroec anderzijds, (2) een stuk land, 

tussen Johannes van den Mijddelbroec enerzijds en Paulus van der Schueren 

anderzijds, (3) een stuk land, tussen Godefridus van Spul enerzijds en 

Ghibo Becker anderzijds, (4) een stuk land, tussen voornoemde Ghibo 

enerzijds en kinderen gnd Schuijtkens Kijnder anderzijds, (5) een stuk 

land, tussen voornoemde Paulus enerzijds en voornoemde kinderen Schuijtkens 

Kijnder anderzijds, (6) een stuk land, tussen Willelmus Steellart enerzijds 

en Gerardus Peters anderzijds, (7) een stuk land, tussen Walterus 

Landegoets enerzijds en kvw Johannes Peijman anderzijds, met de 

grondcijnzen en erfpachten geschat op een totaal van 2 mud 1½ lopen rogge. 

 

Solvit I grossum. 

Johannes et Hadewigis !filius quondam Huberti Becker de Tilborch cum 
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tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad ipsos spectantibus (dg: mediante qua divisione domus 

ortus siti) in parrochia de Tilborch (dg: ut) situatis ut dicebant 

mediante qua divisione domus et ortus siti inter hereditatem Ghibonis 

Becker ex uno et inter hereditatem Johannis van den Mijddelbroec ex alio 

item pecia terre sita inter hereditatem Johannis van den Mijddelbroec ex 

uno et hereditatem Pauli van der Schueren ex alio item pecia terre sita 

inter hereditatem Godefridi de Spul ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Becker !item pecia terre sita inter hereditatem dicti Ghibonis #ex uno# 

et inter hereditatem liberorum dictorum Schuijtkens Kijnder ex alio item 

pecia terre sita inter hereditatem dicti Pauli ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum Schuijtkens Kijnder vocatorum ex alio item 

pecia terre sita inter hereditatem Willelmi Steellart ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Peters ex alio atque pecia terre sita inter 

hereditatem Walteri Landegoets ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Peijman ex alio #simul cum (dg: oneribus) censibus 

domini fundi et hereditariis paccionibus ad summam duorum modiorum et 

unius et dimidii lopinorum siliginis estimatis# (dg: ut dicebant siimul 

cum oneribus) exinde solvendis ut dicebant dicto Johanni cesserunt in 

partem ut altera cum tutore recognovit super quibus etc promittens cum 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 067r 07 do 12-02-1405. 

Voornoemde Hadewigis kreeg (1) 8 lopen land, tussen Reijnkinus van 

Broechoven enerzijds en Ghibo Becker anderzijds, (2) 4 lopen land, tussen 

Paulus van der Schueren enerzijds en Johannes Haghart anderzijds, waaruit 

de grondcijns en erfpachten op een totaal van 28 lopen rogge geschat 

betaald en geleverd moeten worden. {f.067v} Voornoemde Johannes beloofde 

dat hij een b-erfpacht van 1 mud rogge, die wijlen voornoemde Hubertus 

moest leveren aan Willelmus Steellart, zó zal leveren dat voornoemde 

Hadewigis daarvan geen schade heeft. 

 

Et mediante qua divisione octo lopinate terre site (dg: in parrochia) 

inter hereditatem Reijnkini de Broechoven ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Becker ex alio et (dg: al) atque quatuor lopinate terre site 

inter hereditatem Pauli van der Schueren ex uno et inter hereditatem 

Johannis Haghart ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebant ex quibus census domini fundi et hereditarie pacciones ad summam 

XXVIII lopinorum siliginis estimate sunt solvendi ut dicebant dicte 

Hadewigi cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et jure 

alter (dg: recog) renunciavit etc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte 

 

1184 f.067v. 

 quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1405. 

 in profesto Valentini: vrijdag 13-02-1405. 

 

BP 1184 f 067v 01 do 12-02-1405. 

sui deponere promisit insuper dictus Johannes #super omnia# quod ipse 

hereditariam !unius modii siliginis quam dictus quondam Hubertus solvere 

tenebatur Willelmo Steellart (dg: quod) taliter dabit et solvet quod 

predicte Hadewigi dampna exinde non eveniant. Testes Theodericus et Wolph 

datum quinta post scolastice. 

 

BP 1184 f 067v 02 do 12-02-1405. 

Henricus van Weert ev Katherina dvw Johannes van den Rucvenne droeg over 

aan Agnes dvw voornoemde Johannes van den Rucvenne een b-erfpacht van 6½ 

lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Agnes aan haar moet leveren, 

gaande uit 1/3 deel dat aan voornoemde Agnes behoort in een erfgoed, gnd 



Bosch’ Protocol jaar 1405 02. 60 

Beijtelsvelt, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch. 

 

Solvit. 

Henricus de Weert maritus et tutor !et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis van den Rucvenne hereditariam paccionem sex 

et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco quam Agnes filia dicti 

quondam Johannis van den Rucvenne #sibi# solvere tenetur annuatim et 

hereditarie ex tercia parte ad dictam Agnetem spectante in quadam 

hereditate dicta Beijtelsvelt sita in parrochia de Nijsterle ad locum 

dictum Vorstenbosch ut dicebat hereditarie supportavit dicte Agneti 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 067v 03 do 12-02-1405. 

De broers Theodericus en Willelmus, kvw Theodericus van Herlaer molenaar, 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv Anthonius etc, 11 oude schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Theodericus et Willelmus fratres liberi quondam Theoderici de Herlaer 

multoris promiserunt indivisi super omnia (dg: Sijmoni) #Andree de# de 

Drodis (dg: Varo) ad opus Anthonii etc (dg: IX) XI aude scilde ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena I. 

 

BP 1184 f 067v 04 vr 13-02-1405. 
Willelmus Loijer de jongere 

1. Willelmus Loijer 

a. Rodolphus Koijt (*) Katherina dvw Ghibo Rovers soen van Scijnle 

2. Rodolphus. 

3. Johannes. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer de jongere schonk aan zijn zoon 

Rodolphus Koijt en diens vrouw Katherina dvw Ghibo Rovers soen van Scijnle 

zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfcijns van 30 schelling geld, een helft 

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

voornoemde Willelmus Loijer de jongere verkocht door Theodericus zvw 

Henricus Leijdecker, (2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, 

met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, aan wijlen voornoemde Willelmus Loijer 

de jongere verkocht door Johannes zv Henricus van Woerden, (3) een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, met Pasen te betalen, aan 

wijlen voornoemde Willelmus Loijer de jongere verkocht door Johannes zv 

Johannes zvw Paulus van Gheffen, (4) een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld, met Sint-Jan te betalen, aan wijlen voornoemde Willelmus 

Loijer de jongere verkocht door Arnoldus Wauthem van Berchen, (5) een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, aan 

wijlen voornoemde Willelmus Loijer de jongere verkocht door Theodericus 

Rover Bollekens soen van Osse, (6) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, aan wijlen voornoemde 

Willelmus Loijer de jongere, tbv Rodolphus, Willelmus en Johannes, kvw 

voornoemde Willelmus de jongere, verkocht door Johannes zvw Johannes zv 

Paulus van Geffen, (7) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met  

Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Willelmus Loijer de jongere 

verkocht door Henricus Watermael, (8) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Willelmus 

Loijer verkocht door Henricus Leijdecker, (9) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan eerstgenoemde Willelmus 

zvw Willelmus Loijer de jongere overgedragen door Lambertus van Mijddelrode 

smid, (10) 1 morgen land uit de Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, gelegen ter plaatse gnd die Vliedert, aan wijlen voornoemde 

Willelmus Loijer de jongere verkocht door Theodericus Witmerij. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Willelmus Loijer filius quondam Willelmi Loijer junioris usufructum sibi 

competentem in (dg: here) censibus paccionibus et #uno# jugere terre 
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infrascriptis videlicet in hereditario censu XXX solidorum monete 

solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini vendito dicto 

quondam Willelmo Loijer juniore a Theoderico filio quondam Henrici 

Leijdecker item in hereditario censu XX solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie Jacobi apostoli vendito dicto quondam Willelmo Loijer juniori 

a Johanne filio Henrici de Woerden item in hereditario censu XL solidorum 

dicte monete solvendo hereditarie pasche vendito dicto quondam Willelmo 

Loijer juniori a Johanne filio Johannis filii quondam Pauli de Gheffen 

item in hereditario censu XX solidorum dicte monete #solvendo hereditarie 

Johannis# vendito dicto quondam Willelmo Loijer juniori ab Arnoldo 

Wauthem de Berchen item in hereditario censu quatuor librarum (dg: v) 

dicte monete solvendo hereditarie Petri ad cathedram vendito dicto 

quondam Willelmo Loijer juniori a Theoderico Rover Bollekens soen de Osse 

item in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie Remigii confessoris vendita dicto quondam Willelmo 

Loijer juniori ad opus Rodolphi Willelmi et Johannis liberorum dicti 

quondam Willelmi junioris a Johanne filio quondam Johannis filii Pauli de 

Geffen item in hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie purificationis vendita dicto quondam Willelmo Loijer 

juniori ab Henrico Watermael item (dg: h) in hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure solvenda hereditarie purificationis vendita 

dicto quondam Willelmo Loijer ab Henrico Leijdecker atque in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis (dg: a Lamberto de Mijddelrode fabro) supportata 

primodicto (dg: Lamberto) #Willelmo# filio quondam Willelmi Loijer 

junioris a Lamberto de Mijddelrode fabro atque #in# uno jugere terre de 

mille jugeribus terre communitatis opidi de Busco sito in loco dicto die 

Vliedert vendito dicto quondam Willelmo Loijer juniori a Theoderico 

Witmerij prout hec in litteris continentur legitime supportavit Rodolpho 

Koijt suo filio cum Katherina sua uxore filia quondam Ghibonis Rovers 

soen de Scijnle nomine dotis ad jus opidi de Busco cum litteris et jure 

#et cum arrestadiis# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berwout et Tijt datum in profesto 

Valentini. 

 

BP 1184 f 067v 05 vr 13-02-1405. 

Voornoemde Rodolphus ontlastte zijn voornoemde vader Willelmus van (1) 500 

nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde Willelmus beloofd had te schenken 

aan voornoemde Rodolphus en zijn vrouw Katherina, (2) 24 pond erfcijns, die 

voornoemde Willelmus beloofd had aan voornoemde Rodolphus, te betalen op 

het leven van voornoemde Willelmus, zoals staat in een instrument getekend 

en opgesteld door hr Johannes van Os notaris. 

 

Dictus Rodolphus palam quitavit dictum Willelmum suum patrem a quingentis 

novis Gelre gulden quos dictus Willelmus promiserat dicto Rodolp! cum 

dicta Katherina sua uxore nomine dotis atque de XXIIII libris census 

hereditarii quas dictus Willelmus predicto Rodolpho dare et solvere 

promiserat annuatim ad vitam dicti Willelmi prout hoc in quodam 

instrumento per dominum Johannem de Os notarium signato et confecto 

continetur ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 067v 06 vr 13-02-1405. 

Johannes Dircs soen van Vessem gewantsnijder verkocht aan Johannes Boijdens 

soen 5/6 deel dat aan hem behoort in een stuk heideland, in Vessem, ter 

plaatse gnd ter Donc, naast de plaats gnd die Voert, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes Boijdens soen van Vessem, strekkend vanaf de plaats gnd 

die Voert tot aan voornoemde Johannes Boijdens soen, belast met de 

hertogencijns als die eruit gaat. 

 

Johannes Dircs soen de Vessem rasor pannorum quinque sextas partes ad 

ipsum spectantes in pecia terre mericalis sita in parrochia de Vessem ad 
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locum dictum (dg: ter) ter Donc juxta locum dictum die Voert inter 

hereditatem Johannis Boijdens soen de Vessem ex utroque latere 

coadiacentem tendente a loco dicto die Voert usque ad hereditatem 

Johannis Boijdens soen predicti hereditarie vendidit Johanni Boijdens 

soen predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis si exinde fuerit solvendus. 

 

BP 1184 f 067v 07 vr 13-02-1405. 

Voornoemde koper beloofde {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus emptor promisit. 

 

BP 1184 f 067v 08 vr 13-02-1405. 

Andreas van Drodis als drager van brieven van de lombarden in Den Bosch en 

namens de lombarden, verklaarde dat Johannes van Best en Johannes van Berze 

zvw Gerardus 50 oude franken hebben betaald, aan hem, tbv Anthonius etc, 

beloofd door voornoemde Johannes en Johannes. 

 

Andreas de Drodis tamquam lator litterarum lombardorum in Busco et ex 

parte eorundem palam recognovit sibi per Johannem de Best et Johannem de 

Berze filium quondam Gerardi fore satisfactum de L aude francken 

promissis sibi ad opus Anthonii etc a Johanne et Johanne predictis 

clamans inde quitum. Testes Neijnsel et Gerardus datum in profesto !et 

Valentini. 

 

1184 f.068r. 

 in profesto Valentini: vrijdag 13-02-1405. 

 

BP 1184 f 068r 01 vr 13-02-1405. 

Laurencius nzvw Laurencius zvw Johannes Moelner van Zomeren en Johannes 

Mauthuijs ev Zadildis gnd Zadelt ndvw voornoemde Laurencius maakten een 

erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Laurencius die nu aan hen 

behoren. 

Eerstgenoemde Laurencius kreeg (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Lijedorp, met Lichtmis in Lijedorp te leveren, aan Agnes ndvw Johannes zvw 

Johannes van de Kelder verkocht door Hogardus gnd Hogart van Bruheze, welke 

pacht wijlen voornoemde Laurencius verworven had van voornoemde Agnes, (2) 

1 mud rogge b-erfpacht, maat van Asten, die Johannes Ruefs soen van den 

Dijc met Lichtmis in Asten moest leveren aan Willelmus Wijnmans soen, welke 

pacht wijlen voornoemde Laurencius gekocht had van Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus Wijnmans soen, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Asten, met Lichtmis in Asten te leveren, aan wijlen voornoemde Laurencius 

verkocht door Johannes Rolofs soen van Ghenen Dijc, (4) een b-erfpacht van 

3 mud rogge, maat van Someren, die Hubertus zvw Petrus Hellinc met Lichtmis 

in Someren moest leveren aan wijlen voornoemde Laurencius, (5) 16 lopen 

rogge b-erfpacht maat van Asten, die wijlen voornoemde Laurencius verworven 

had van Johannes zvw Heijlwigis van der Heijden, bij voornoemde Heijlwigis 

verwekt door wijlen Johannes Peters soen van Helmont. Voornoemde Laurencius 

zal van een lijfrente, die voornoemde Laurencius en Johannes Mauthuijs 

moeten leveren op het leven van Agnes ndvw Johannes van de Kelder, voortaan 

5 oude schilden betalen en voornoemde Johannes Mauthuijs 2 oude schilden. 

Ze gaven voor 4 botdrager te drinken. 

 

Laurencius filius #naturalis# quondam Laurencii filii quondam Johannis 

Moelner de Zomeren et Johannes Mauthuijs maritus et tutor legitimus 

Zadildis dicte Zadelt sue uxoris filie #naturalis# dicti quondam 

Laurencii palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis dicti quondam Laurencii nunc ad ipsos ut dicebant 

spectantibus 

mediante qua divisione hereditaria paccio duorum (dg: mo) modiorum 

siliginis mensure de Lijedorp solvenda hereditarie purificationis et in 
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Lijedorp tradenda vendita Agneti filie naturali quondam Johannis filii 

quondam Johannis de Penu ab Hogardo dicto Hogart de Bruheze prout in 

litteris et quam paccionem dictus quondam Laurencius erga predictam 

Agnetem acquisierat item (dg: here) unus modius siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Asten quam Johannes (dg: Rolofs) #Ruefs# soen van 

den Dijc solvere tenebatur (dg: annuatim et here) Willelmo Wijnmans soen 

hereditarie purificationis et in Asten tradenda quam paccionem dictus 

quondam Laurencius erga Willelmum filium dicti quondam Willelmi Wijnmans 

soen emendo acquisierat item hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

dicte mensure de Asten solvenda hereditarie purificationis et in (dg: l) 

Asten tradenda vendita dicto quondam Laurencio a Johanne Rolofs soen van 

Ghenen Dijc item hereditaria paccio trium modiorum siliginis mensure de 

Zomeren quam Hubertus filius quondam Petri Hellinc antedicto quondam 

Laurencio solvere tenebatur hereditarie purificationis et in Zoemeren 

tradenda atque XVI lopini siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Asten quos dictus quondam Laurencius erga Johannem filium quondam 

Heijlwigis van der Heijden ab ipsa Heijlwige et quondam Johanne Peters 

soen de Helmont pariter genitum acquisierat ut dicebant primodicto 

Laurencio cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et jure 

alter renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et dampna equaliter portare tali annexa conditione 

quod dictus Laurencius de quadam pensione vitali quam dictus Laurencius 

et Johannes Mauthuijs solvere tenentur annuatim ad vitam Agnetis filie 

naturalis quondam Johannis de Penu exnunc deinceps (dg: solvet) singulis 

annis (dg: et perpetue so) ad vitam eiusdem Agnetis solvet quinque aude 

scilde sic et taliter quod nec prefato Johanni Mauthuijs nec ad et supra 

eius bona dampna exinde eveniant in futurum item quod dictus Johannes 

Mauthuijs de predicta pensione solvet #annuatim# ad vitam dicte Agnetis 

duo aude scilde sic et taliter quod nec predicto Laurencio nec ad et 

supra (dg: q) bona eiusdem Laurencii dampna exinde eveniant in futurum ut 

ipsi mutuo super omnia promiserunt. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in 

profesto Valentini. Propinabant IIII boddrager. 

 

BP 1184 f 068r 02 vr 13-02-1405. 

Voornoemde Johannes Mauthuijs kreeg (1) een b-erfcijns van 4 oude schilden, 

die Marselius van der Schueren moest betalen aan wijlen voornoemde 

Laurencius, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die hr 

Thomas investiet van de kerken van Nuenen en Gerwen moest betalen aan 

wijlen voornoemde Laurencius, (3) item een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Asten, die Gheenman Stecks swager moest betalen aan wijlen voornoemde 

Laurencius, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis in Asten te leveren, welke pacht wijlen voornoemde Laurencius 

gekocht had van Marselius van den Papendonc, (5) een huis en tuin van 

wijlen voornoemde Laurencius, in Asten, ter plaatse gnd in die Stegen, 

enerzijds naast Johannes van den Papendonc, met de lasten die wijlen 

voornoemde Laurencius uit dit huis en tuin had. Ze dronken onderling voor 4 

botdrager. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quatuor aude scilde quem 

Marselius van der Schueren antedicto quondam Laurencio solvere tenebatur 

annuatim et hereditarie item hereditaria paccio duorum modiorum siliginis 

mensure de Zoemeren quam dominus Thomas investitus (dg: de Nue) 

eccclesiarum de Nuenen et de Gherwen antedicto quondam Laurencio solvere 

tenebatur item hereditaria paccio duorum modiorum siliginis mensure de 

Asten quam Gheenman Stecks swager dicto quondam Laurencio solvere 

tenebatur annuatim #{hier BP 1184 f 068r 03 invoegen}# atque domus et 

ortus cum suis attinentiis dicti quondam Laurencii siti in parrochia de 

Asten in loco dicto in die Stegen #juxta# (dg: inter) hereditatem 

Johannis van den Papendonc ex uno (dg: ten) simul cum oneribus que dictus 

quondam Laurencius ex dictis domo et orto solvere tenebatur ut dicebant 

dicto Johanni Mauthuijs cesserunt in partem ut alter recognovit super etc 
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promittens super omnia ratam servare et dampna equaliter portare addita 

conditione ut supra (dg: propinabant). Testes datum supra. Propinabant 

inter se IIII boddrager. 

 

BP 1184 f 068r 03 vr 13-02-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 068r 02}. 

item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Asten solvenda 

hereditarie purificationis et in Asten tradenda quam paccionem dictus 

quondam Laurencius erga Marselium van den Papendonc emendo acquisierat. 

 

BP 1184 f 068r 04 vr 13-02-1405. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke verkocht aan Johannes van Beircke 5 

morgen land, in Lith, voor de deur van Theodericus Pronte, over de gemene 

weg aldaar, welke 5 morgen eertijds waren van wijlen Johannes Peters soen 

van Lijt, en welke 5 morgen voornoemde Henricus van Beke gekocht had van 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel, belast met een b-erfcijns van 

3 Engelse nobel, die voornoemde Henricus van Beke eertijds verkocht had aan 

Heijlwigis dvw Petrus Polslauwer. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi #de Beke# quinque jugera terre sita in 

parrochia de Lijt ante januam Theoderici Pronte ultra plateam communem 

ibidem que quinque jugera olim fuerant Johannis quondam Peters soen de 

Lijt et que quinque jugera terre dictus Henricus de Beke erga Rutgherum 

de Boemel filium quondam Johannis de Boemel emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni de Beircke supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui deponere excepto hereditario 

censu trium Engels nobel quem dictus Henricus de Beke dudum vendiderat 

Heijlwigi filie quondam Petri Polslauwer ex premissis solvendo. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum in profesto Valentini. 

 

BP 1184 f 068r 05 vr 13-02-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan Godescalcus Becker 100 gulden, 9 botdrager of 

13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia Godescalco Becker centum gulden IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.068v. 

 in profesto Valentini: vrijdag 13-02-1405. 

 in festo Valentini: zaterdag 14-02-1405. 

 

BP 1184 f 068v 01 vr 13-02-1405. 

Henricus van Uden zvw Gerardus van Uden, Walterus van Oekel en Godefridus 

Hoijer beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 27 oude Franse schilden 

met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus de Uden filius quondam Gerardi de Uden Walterus de Oekel et 

Godefridus Hoijer promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad 

opus etc XXVII aude scilde Francie (dg: vel va) ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Neijnsel et Gerardus datum in 

profesto Valentini. 

 

BP 1184 f 068v 02 vr 13-02-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 068v 03 vr 13-02-1405. 

Henricus Potter ev Gloria dvw Arnoldus zvw Arnoldus Nolleken Quap zvw 

Johannes zv Nullekinus Quap verkocht aan Willelmus Loijer nzvw Johannes 

Loijer 21 schelling 4 penning geld, die Marselius van den Nuwenhuse met 

Kerstmis moest betalen aan wijlen voornoemde Johannes, gaande uit een huis 

en erf, in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, buiten de poort 

aldaar, tussen voornoemde poort enerzijds en het huis van wijlen voornoemde 

Johannes waarin hij woonde anderzijds, welke cijns nu aan voornoemde 

Henricus en zijn vrouw Gloria behoort. 

 

Henricus Potter (dg: hereditarium) maritus et tutor legitimus Glorie sue 

uxoris filie #quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi Nolleken Quap filii# 

quondam Johannis filii Nullekini Quap viginti unum solidos et quatuor 

denarios monete quos Marselius van den Nuwenhuse solvere tenebatur dicto 

quondam Johanni hereditarie nativitatis Domini de domo et area sita in 

Busco in aggere vici Vuchtensis extra portam ibidem stantem inter dictam 

portam et inter domum dicti quondam Johannis in qua ipse morabatur prout 

in litteris quem censum dictus Henricus nunc ad se et dictam Gloriam eius 

uxorem pertinere dicebat hereditarie vendidit Willelmo Loijer filio 

naturali quondam Johannis Loijer supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex 

parte sui (dg: deponere) et (dg: dictorum) primodicti quondam Arnoldi et 

dicti quondam Johannis filii Nullekini Quap et suorum heredum deponere. 

Testes Goeswinus et Wolph datum in festo Valentini. 

 

BP 1184 f 068v 04 vr 13-02-1405. 

Voornoemde Henricus Potter ev Gloria dvw Arnoldus Quap zvw Arnoldus 

Nolleken Quap droeg over aan voornoemde Willelmus Loijer nzvw Johannes 

Loijer een b-erfcijns van 40 schelling geld, die wijlen Johannes Stierken 

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

een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van 

de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de Vismarkt, tussen erfgoed 

van het huis van Postel enerzijds en erfgoed van Paulus Haest anderzijds, 

welke cijns Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gekocht had van 

Ywanus Stierken zvw voornoemde Johannes Stierken, en welke cijns aan 

voornoemde Henricus en zijn vrouw Gloria gekomen was na overlijden van 

voornoemde Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker. 

 

Dictus Henricus Potter #maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Quap filii quondam Arnoldi Nolleken Quap# (dg: ut 

supra) hereditarium censum XL solidorum monete quem Johannes quondam 

Stierken solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico tendente a medio vici 

Vuchtensis ante domum de Postula versus forum piscium inter hereditatem 

domus de Postula ex uno et inter hereditatem Pauli Haest ex alio quem 

censum (dg: dictus) Arnoldus Nolkeken! filius quondam Gerongii 

cijrothecarii ab Ywano Stierken filio dicti quondam Johannis Stierken 

#acquisierat emendo# prout in litteris quem censum dictus Henricus 

antedicte Glorie sue uxori de morte dicti quondam Arnoldi Nolleken filii 

quondam Gerongii cijrothecarii successione advolutam esse et nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Willelmo cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servate et obligationem et impetitionem 

ex parte sui et dicti quondam Arnoldi Nolleken filii quondam Gerongii et 

quorumcumque eius heredum et successorum deponere (dg: do). Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 068v 05 za 14-02-1405. 

Robbertus Kersmaker van Geffen droeg over aan Johannes en Godefridus, kv 

voornoemde Robbertus door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis, 

Henricus Pouwels soen ev Metta, en Wijnricus Bubben soen ev Aleijdis, dv 

voornoemde Robbertus en wijlen Mechtildis, zijn vruchtgebruik in alle 
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goederen, die aan voornoemde Johannes, Godefridiis, Metta en Aleijdis, kv 

voornoemde Robbertus, gekomen waren na overlijden van hun voornoemde moeder 

Mechtildis, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Robbertus. De brief overhandigen aan voornoemde Robbertus en niet aan de 

ander. 

 

Solvit. Tradatur dicto Robberto et non alteri. 

(dg: Arnoldus filius quondam Arnoldi de) Robbertus Kersmaker de Geffen 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis bonis que Johanni 

Godefrido Mette et Aleijdi liberis dicti Robberti de morte quondam 

Mechtildis eorum matris uxoris olim dicti Robberti successione advoluta 

sunt et post mortem dicti Robberti sunt advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat legitime supportavit dictis Johanni 

Godefrido liberis dictorum Robberti et quondam (dg: Johannis) 

#Mechtildis# et Henrico Pouwels soen tamquam marito legitimo dicte Mette 

et Wijnrico Bubben soen tamquam marito legitimo dicte Aleijdis filiarum 

dictorum (dg: q) Robberti et quondam Mechtildis promittens super omnia 

ratam servare. Testes Steenwech et Tijt datum in #festo# Valentini. 

 

BP 1184 f 068v 06 vr 20-02-1405. 
NN. 

1. Oderadis† (*?) Severinus zvw Laurencius Kersmaker. 

2. Johannes Nouden. 

a. Agnes (*) Hermannus Rogge. 

b. Mechtildis (*) Ygramus† Pangelart 

i. kinderen 

De rechter in Den Bosch heeft op verzoek van Severinus zvw Laurencius 

Kersmaker de goederen verdeeld, die aan Johannes Nouden en zijn zuster 

Oderadis behoorden. 

Voornoemde Severinus kreeg (1) een huis en hofstad, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, tussen een tuin die aan Agnes en Mechtildis, kvw 
!voornoemde Johannes Nouden, behoort en aan hen gekomen is dmv deze deling, 

met een sloot ertussen, enerzijds en kvw Johannes van Collenberch 

anderzijds, (2) een akker lands, gelegen aan het eind van voornoemde 

hofstad en een tuin van voornoemde Agnes en Mechtildis, tussen kvw Johannes 

Joerdens soen en Wijchmannus Mesmaker enerzijds en kvw Johannes van 

Collenberch anderzijds, uit welke akker 8½ penning oude cijns wordt 

betaald, (3) een stuk land, gnd dat Drie Hoernic Stuc, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, naast wijlen Nijcholaus van Berze, waaruit jaarlijks 6 

schelling zwarten moet worden betaald, (4) een stuk land, gnd dat Gewant, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, beiderzijds tussen Gerardus Baliart, 

(5) de helft van een akker en aangelegen erfgoed gnd dat Broexken, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen Nijcholaus van der Hoert en kvw 

Jacobus zvw Johannes Joerdens soen enerzijds en Lambertus van den Ecker 

anderzijds, te weten dat de akker over de lengte in twee gelijke helften 

wordt verdeeld, en dan de helft naast voornoemde Nijcholaus {f.069r} van 

der Hoert en kvw voornoemde Jacobus, met recht van weg over de andere helft 

van laatstgenoemd stuk land en erfgoed, met het hout en de bomen op de 

eerstgenoemde helft, (6) 1 zesterzaad land gelegen naast laatstgenoemde 

helft van laatstgenoemde akker, (7) 1/3 deel van een beemd gnd Heijl 

Corstiaens Beemt, (8) een beemd, gnd den Vorsten Halver Beemt, in Boxtel, 

in de dingbank van Liemde, tussen kvw Nijcholaus gnd Coel Wautgers soen 

enerzijds en voornoemde beemd gnd Heijl Corstiaens Beemt anderzijds, (9) de 

helft van een stuk beemd, gnd die Stert, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, te weten de helft die reikt achter erfgoed van Henricus Scutken, 

met recht van weg over de andere helft, (10) 1 bunder beemd, in Boxtel, in 

de dingbank van Liemde, tussen Heijlwigis Corstiaens enerzijds en Johannes 

Laurens soen van der Hamsfoirt anderzijds, uit welke bunder jaarlijks 2 

oude groten moet worden betaald, (11) een stukje beemd, gnd dat Dode Rot, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen voornoemde Gerardus Balijart 

enerzijds en Johannes Vos anderzijds, (12) het deel en recht die behoorden 

aan wijlen voornoemde Johannes Nouden en zijn zuster Oderadis in een stuk 

beemd, gnd die Voert Beemt, en in een stuk beemd gnd dat Brokel Winckel, in 
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Boxtel, in de dingbank van Liemde, welke 2 stukken beemd jaarlijks “riden 

tegen malc anderen”, (13) de helft van een stuk beemd, gnd die Eckerdonc, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, waarbij het stuk dwars in twee 

helften wordt verdeeld, en dan de helft richting de watermolen gnd dat 

Audtsel, (14) een streep lands, gnd die Nederste Strepe, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, naast de plaats gnd Beke Lacke, welke streep lands 

behoorde aan wijlen hr Robbertus investiet van Nistelrode, (15) 

afscheidingen, wegen en rechten, die hierbij horen en met het recht dat aan 

wijlen voornoemde Laurencius en Oderadis behoorde in de gemeint van Son en 

van Sint-Oedenrode. 

 

Nos a et b scabini in Busco notum facimus universis quod judex in Busco 

ex (dg: do) parte (dg: domi) domine nostre ducisse Brabantie et ex parte 

dominii #+ {boven het contract:} (dg: et ad requestam Severini filii 

quondam Laur)# (dg: divisit quedam bona que ad Johannem et Gode Oderadem 

eius sororem spectabant) ad requestam Severini filii quondam Laurencii 

Kersmaker divisit quedam bona que ad Johannem (dg: ad) et Oderadem eius 

sororem spectabant mediante qua divisione domus domistadium (dg: domus et 

ortus et ager terre) siti in parrochia de Bucstel in jurisdictione dicta 

dingbanc de Lijemde inter (dg: duos ortos ibidem) quendam ortum ad 

Agnetem et Mechtildem liberos !dicti quondam Johannis Nouden spectantem 

et ipsis mediante presente divisione in partem cessis! quodam fossato 

interiacente ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de 

Collenberch ex alio atque quidam ager terre situs ad finem dictorum 

domistadii et orti predictarum Agnetis et Mechtildis inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Joerdens soen et hereditatem Wijchmanni (dg: 

s) Mesmaker ex uno et inter hereditatem liberorum dictor! quondam 

Johannis de Collenberch ex alio #ex quo agro octo et dimidius denarii 

antiqui census# item pecia terre dicta dat Drie Hoernic Stuc sita in 

parrochia et iurisdictione predictis (dg: iu) contigue iuxta hereditatem 

(dg: Nijcholai de) quondam Nijcholai de Berze (dg: ex uno) #ex qua sex 

solidi nigrorum annuatim sunt solvendi# item pecia terre dicta dat Gewant 

sita in parrochia et jurisdictione predictis inter hereditatem Gerardi 

Baliart ex utroque latere coadiacentem item medietas cuiusdam #agri et 

hereditatis# (dg: agri) dicti! dat Broexken #sibi adiacentis# sitorum in 

parrochia et jurisdictione predictis inter hereditatem Nijcholai van der 

Ho-(dg: g)-ert et hereditatem liberorum quondam Jacobi filii quondam 

Johannis Joerdens soen ex uno et inter hereditatem Lamberti van den Ecker 

ex alio scilicet dividendo dictum agrum in duas medietates equales 

secundum eius longitudinem illa medietas que sita est contigue dictam 

hereditatem dicti Nijcholai 

 

1184 f.069r. 

 sexta post Valentini: vrijdag 20-02-1405. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 

 

BP 1184 f 069r 01 vr 20-02-1405. 

van der (dg: Hogart) Hoert et hereditatem liberorum dicti (dg: Jacobi) 

quondam Jacobi #simul cum jure viandi per et supra reliquam medietatem 

pecie terre et hereditatis jamdictarum# cum lignis et arboribus (dg: et) 

in eadem medietate #primodicta# consistentibus item una sextariata terre 

sita (dg: in dicta par) contigue iuxta iamdictam medietatem agri jamdicti 

item 3a pars cuiusdam prati dicti Heijl Corstiaens Beemt atque quoddam 

pratum dictum den Vorsten Halver Beemt situm in parrochia et 

iurisdictione predictis inter hereditatem (dg: Nijcholai) liberorum 

quondam Nijcholai dicti Coel Wautgers soen ex uno et inter dictum pratum 

Heijl Corstiaens Beemt vocatum ex alio item (dg: qu .) medietas pecie 

prati #dicte die Stert# site in iurisdictione (dg: predicta) et parrochia 

predictis (dg: ad locum dictum die Stert) scilicet illa medietas (dg: 

retro) que tendit retro ad hereditatem Henrici Scutken #cum jure viandi 

ultra reliquam medietatem eiusdem pecie prati# item bonarium prati situm 
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in parrochia et iurisdictione predictis inter hereditatem Heijlwigis 

Corstiaens ex uno et inter hereditatem Johannis Laurens soen van der 

Hamsfoirt ex alio #ex quo bonario duo grossi antiqui annuatim sunt 

solvendi# item particula prati dicti dat Dode Rot sita in parrochia et 

iurisdictione predictis inter hereditatem Gerardi Balijart predicti ex 

uno et inter hereditatem Johannis Vos ex alio item tota pars et omne !que 

ad dictum quondam Johannem Nouden et Oderadem eius sororem spectabant in 

pecia prati dicta die Voert Beemt et in pecia prati dicta dat Brokel 

Winckel sitis in parrochia et iurisdictione predictis que due pecie prati 

annuatim (dg: int) contra se invicem mutuo dividuntur quod exponetur 

riden tegen malc anderen item medietas cuiusdam pecie prati dicte die 

Eckerdonc site in parrochia et loco predictis (dg: scili) dividendo 

dictam peciam prati ex transverso scilicet illa medietas que sita est 

versus molendinum aquatile dictum dat Audtsel item (dg: peci) strepa 

terre dicta die Nederste Strepe sita in parrochia et iurisdictione 

predictis iuxta locum dictum Beke Lacke que strepa terre ad dominum 

quondam Robbertum investitum de Nijsterle spectare consuevit (dg: ex 

quibus hereditatibus supradictis octo et dimidius denarii antiqui census 

et sex solidi nigrorum et duo grossi antiqui annuatim solvendi sunt) 

simul cum sepibus et viis #et juribus# ad premissa spectantibus ut 

dicebant simul cum integro jure quod ad (dg: cesserunt in partem) 

predictos quondam Laurencium et Oderadem spectabat in communitate de 

Zonne et in communitate de Rode dicto Severino cesserunt in partem. 

Testes Berwout Goeswinus Ghisbertus et Wolphart datum sexta post 

Valentini. 

 

BP 1184 f 069r 02 vr 20-02-1405. 

Voornoemde Mechtildis dvw Johannes Nouden en haar kinderen, bij haar 

verwekt door wijlen Ygramus Pangelart, en Hermannus Rogge ev Agnes dvw 

voornoemde Johannes Noijden kregen (1) een tuin, naast voornoemd huis en 

hofstad, te weten aan de noordkant daarvan, (2) de helft van een akker 

lands, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Bekelat, 

tussen erfgoed van wijlen hr Robbertus investiet van Nistelrode enerzijds 

en voornoemde tuin anderzijds, te weten de achterste helft, gelegen naast 

voornoemd erfgoed van wijlen hr Robbertus, met recht van weg over 

voornoemde hofstad, uit welke helft 8 penning oude cijns betaald moet 

worden, (3) een stuk land, aldaar, tussen Albertus van den Perre enerzijds 

en Johannes zv Johannes van Collenberch anderzijds, met recht van weg over 

een tuin aldaar en verder over voornoemde hofstad, (4) een stuk land, gnd 

dat Pacht Lant, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, beiderzijds tussen 

Wijchmannus Mesmaker, waaruit het ene jaar 5 lopen rogge en hhet andere 

jaar 5 lopen gerst moet worden geleverd aan de heer van Boxtel, (5) de 

andere helft van het stuk land en erfgoed gnd dat Broexken, in Boxtel, in 

de dingbank van Liemde, tussen Nijcholaus van den Hoert en voornoemde kvw 

Jacobus zvw Johannes Jordens soen enerzijds en Lambertus van den Acker 

anderzijds, waarbij het stuk land en het erfgoed gnd dat Broexken over de 

lengte in twee helften worden verdeeld, en dan de helft naast voornoemde 

Nijcholaus en kvw Jacobus, met het hout en de bomen op deze helft, uit 

welke helft jaarlijks 5 schelling gemeen paijment moet worden betaald, met 

Remigius?, (6) een streep land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Breede Beemt, tussen voornoemde Wijchmannus enerzijds en kvw 

Ghevardus van den Venne anderzijds, (7) 1/3 deel van voornoemde beemd gnd 

Heijlen Corstiaens Beemt, (8) een stuk beemd, gnd dat Coppelken, in Boxtel, 

in de dingbank van Liemde, naast het water gnd die Dommel, (9) de helft van 

een beemd gnd die Stert, gelegen aan het eind van voornoemd stuk gnd dat 

Coppelken, te weten de helft naast voornoemd stuk beemd, gnd dat Coppelken, 

(10) 2/3 deel van een stuk beemd gnd dat Cleijn Broexken, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, achter voornoemd erfgoed gnd dat Broexken, (11) een 

stuk beemd gnd Wijsdoncs Loect, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

tussen ?Cu Perman Heijlkens soen en een gemene weg, uit welk stuk beemd 1/3 

deel van een scout verken moet worden geleverd en 9 penning nieuwe cijns 
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moet worden betaald, (12) 1/3 deel van een beemd gnd Wijchmans Beemt, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, naast Ghevardus van den Venne enerzijds 

en voornoemde Wijchmannus anderzijds, (13) de helft van voornoemd stuk 

beemd gnd die Ecker Donc, te weten de helft naast kvw Johannes van 

Collenberch, met wegen en afscheidingen van voornoemde erfgoederen, (14) 18 

nieuwe Gelderse gulden eens, in gereed geld te betalen uit het 

eerstgenoemde lot. 

 

Et mediante qua divisione quidam ortus situs juxta #domum et# domistadium 

predictos scilicet a latere dictarum domistadii et domus !predictarum 

versus septentrionem item (dg: quidam) #medietas cuiusdam# agri terre 

situs! in parrochia et jurisdictione predictis in loco dicto (dg: Bec) 

Bekelat inter hereditatem domini quondam Robberti investiti de Nijsterle 

ex uno et inter ortum predictum ex alio scilicet (dg: illa) #posterior# 

medietas que sita (dg: conti) !contigue juxta dictam hereditatem dicti 

quondam domini (dg: Severini) #Robberti simul cum jure viandi ultra 

domistadium predictum ex qua medietate octo denarii antiqui census sunt 

solvendi# item pecia terre sita ibidem inter hereditatem Alberti van den 

Perre ex uno et inter hereditatem Johannis filii Johannis van Collenberch 

ex alio #simul cum jure viandi per ortum ibidem et ulterius per 

domistadium predictum# item pecia terre dicta dat Pacht (dg: Lan) Lant 

sita in parrochia et jurisdictione predictis inter hereditatem Wijchmanni 

Mesmaker ex utroque latere coadiacentem #ex qua quinque lopini siliginis 

et quinque lopini ordei domino de Bucstel alternatis annis sunt solvendi# 

item reliqua medietas pecie terre et hereditatis dicte dat Broexken 

sitarum in parrochia et jurisdictione predictis inter hereditatem 

Nijcholai van den Hoert (dg: ex uno et inter) et hereditatem dictorum 

liberorum dicti quondam Jacobi filii quondam Johannis Jordens soen ex uno 

et inter hereditatem Lamberti van den Acker ex alio scilicet dividendo 

dictam (dg: me) peciam terre et hereditatem dat Broexken vocatam in duas 

medietates equales juxta eius longitudinem scilicet illa medietas que 

sita est #contigue# juxta dictam hereditatem dicti Nijcholai et dictorum 

liberorum dicti quondam Jacobi cum lignis et arboribus in eadem medietate 

consistentibus #ex qua medietate quinque solidi communis pagamenti 

annuatim sunt solvendi Rem[igii?]# (dg: item pecia ter) strepa terre sita 

in parrochia et jurisdictione (dg: dic) predictis ad locum dictum Breede 

Beemt inter hereditatem dicti Wijchmanni ex uno et inter hereditatem (dg: 

Gh) liberorum quondam Ghevardi van den Venne ex alio item tercia pars 

#dicti# (dg: cuiusdam) prati dicti Heijlen Corstiaens Beemt item pecia 

prati dicta dat Coppelken sita in parrochia et jurisdictione predictis 

juxta aquam dictam die Dommel item (dg: pecia prati dicta die Stert) item 

medietas pecie prati #dicte die Stert# site ad finem dicte pecie (dg: 

terre que sita) dat Coppelken vocate scilicet illa medietas que sita est 

contigue juxta dictam peciam prati dat Coppelken vocate item due tercie 

partes pecie prati dicte dat Cleijn Broexken site in parrochia et 

jurisdictione predictis retro predictam hereditatem dat Broexken vocatam 

item pecia prati dicti Wijsdoncs Loect sita in parrochia et jurisdictione 

predictis inter hereditatem ?Cu Perman Heijlkens soen et inter communem 

plateam #ex qua pecia prati tercia pars porci dicti scout verken et novem 

denarii novi census annuatim sunt solvendi# item tercia pars cuiusdam 

prati dicti Wijchmans Beemt siti in parrochia et jurisdictione predictis 

juxta (dg: di) hereditatem Ghevardi van den Venne ex uno et inter 

hereditatem dicti Wijchmanni ex alio item medietas #dicte# pecie prati 

dicte die Ecker Donc scilicet illa medietas que sita est contigue juxta 

(dg: predictam) hereditatem liberorum quondam Johannis de Collenberch 

simul cum viis sepibus (dg: et juribus) hereditatum predictarum (dg: ex 

quibus hereditatibus octo denarii antiqui census atque hereditaria pac 

alternatis annis quinque lopini siliginis et quinque lopini ordei 

hereditarie paccionis et quinque solidi pagamenti hereditarii census item 

tercia pars) simul cum XVIII novis Gelre gulden (dg: di) de primodicta 

sorte semel in paratis solvendis Mechtildi filie quondam Johannis Nouden 
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et suis liberis ab ea et quondam Ygramo Pangelart pariter genitis atque 

Hermanno Rogge marito et tutori legitimo Agnetis sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis Noijden cesserunt in partem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 069r 03 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Hermannus Rogge droeg voornoemde helft van de ten deel gevallen 

goederen over aan voornoemde Severinus. 

 

Dictus Hermannus Rogge maritus ut supra medietatem premissorum in partem 

cessorum ut premittitur hereditarie supportavit dicto Severino cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Spina et Wolph datum sexta post invocavit. 

 

1184 f.069v. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1405. 

 

BP 1184 f 069v 01 za 14-02-1405. 

Destijds had Theodericus Buc gerechtelijk verworven van Elizabeth wv 

Stephanus van der Donc zvw Johannes Coelen soen alle goederen van Henricus 

van der Brugghen zv Henricus van der Donc. Voornoemde Theodericus Buc droeg 

thans over aan Anselmus zvw Goeswinus van Best het deel, dat aan hem 

behoort volgens de brieven die hij heeft mbt goederen van wijlen Henricus 

van den Brugghen en zijn zoon Willelmus Vos, in een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, maat van Vessem, die wijlen Johannes van Best verworven had van 

voornoemde Henricus van den Brugghen en Willelmus Vos. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Buc omnia bona Henrici van der 

Brugghen filii Henrici van der Donc erga Elizabeth relictam quondam 

Stephani van der Donc filii quondam Johannis Coelen soen per judicem 

acquisuisset #prout in litteris# constitutus igitur coram etc dictus 

Theodericus Buc totam partem et omne jus sibi vigore dictarum litterarum 

ac quarumcumque litterarum quas ipse Theodericus habuit mentionem de 

quibuscumque bonis dicti quondam Henrici van den Brugghen et Willelmi Vos 

sui filii competentes in hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

mensure de Vessem quam (dg: dictus q) Johannes quondam de Best erga 

prefatos Henricum van den Brugghen et Willelmum Vos eius filium 

acquisierat hereditarie supportavit (dg: dicto) Anselmo filio quondam 

Goeswini de Best promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum in die 

Valentini. 

 

BP 1184 f 069v 02 za 14-02-1405. 

Theodericus Buc en Johannes Wert droegen over aan Willelmus Vos zvw 

Henricus van der Brugghen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Vessem, 

die Ghibo zv Henricus Mertens met Lichtmis in Vessem moest leveren aan 

voornoemde Theodericus en Johannes, gaande uit een tuin, gnd Vondermans 

Hof, in Vessem, tussen Baudewinus van Vessem enerzijds en Walterus van den 

Merevenne anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Theodericus Buc et Johannes Wert hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Vessem quam Ghibo filius Henrici Mertens solvere 

tenebatur Theoderico et Johanni predictis hereditarie purificationis et 

in Vessem tradendam ex quodam orto dicto Vondermans Hof sito in parrochia 

de Vessem inter hereditatem Baudewini de Vessem ex uno et inter 

hereditatem Walteri van den Merevenne ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam prout in litteris hereditarie supportaverunt Willelmo 

Vos filio quondam Henrici van der Brugghen cum litteris et jure 

promittentes #indivisi# super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 069v 03 za 14-02-1405. 

Destijds hadden Theodericus Buc en Johannes Wert voornoemde tuin uitgegeven 

aan voornoemde Ghibo. Voornoemde Willelmus Vos stemde thans met die 

uitgifte in. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum Theodericus Buc et Johannes Wert predictum 

ortum dedissent ad hereditarium pactum Ghiboni predicto prout in litteris 

constitutus dictus Willelmus Vos #dicte donationi suum adhibuit consensum 

promittens super omnia dictis Theoderico Buc et Johanni ad opus eorum et 

ad opus dicti Ghibonis# (dg: promisit super omnia) dictam donationem ad 

pactum ratam servare et illi non contravenire. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 069v 04 za 14-02-1405. 

Voornoemde Willelmus Vos beloofde aan Theodericus Buc, tbv Henricus Stake 

van Steensel, de beloften van waarde te houden aan voornoemde Henricus 

Stake gedaan door voornoemde Theodericus Buc mbt een b-erfpacht van 3 lopen 

rogge, maat van Kempen, welke pacht voornoemde Henricus Stake verworven had 

van voornoemde Theodericus Buc. 

 

(dg: dicti The) Dictus Willelmus Vos promisit super omnia Theoderico Buc 

ad #opus# Henrici Stake de Steensel quod ipse Theodericus quascumque 

litteras et promissiones factas dicto Henrico Stake per Theodericum Buc 

predictum de hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure 

Campinie quam paccionem dictus Henricus Stake erga predictum Theodericum 

Buc acquisierat ut dicebat ratam servare et illas non impugnabit aut 

annullare procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 069v 05 za 14-02-1405. 

Voornoemde Willelmus Vos beloofde voornoemde Theodericus Buc schadeloos te 

houden van alle brieven, beloften en bezwaringen, door voornoemde 

Theodericus Buc gegeven, gedaan en gemaakt aan Theodericus van den Laer van 

Wijnterle tbv hemzelf of aan voornoemde Theodericus van den Laer, tbv hr 

Godefridus investiet van Vessem. 

 

Dictus Willelmus Vos promisit super omnia habita et habenda quod ipse 

Theodericum Buc quitabit et perpetue indempnem servabit ab omnibus et 

singulis litteris promissionibus et obligationibus datis promissis aut 

factis Theoderico van den Laer de Wijnterle ad opus sui ipsius aut ipsi 

Theoderico van den Laer ad opus domini Godefridi investiti de Vessem et 

(dg: de Wijnterle) a Theoderico Buc predicto (dg: de quibusd). Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 069v 06 za 14-02-1405. 

(dg: Gerlacus zvw Gerlacus Cnode alias gnd metten Brode). 

 

(dg: Gerlacus filius quondam Gerlaci Cnode alias dicti metten Brode). 

 

BP 1184 f 069v 07 za 14-02-1405. 

Wil. 

 

1184 f.070r. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1405. 

 

BP 1184 f 070r 01 za 14-02-1405. 

Willelmus Vos zvw Henricus van den Bruggen: (1) de helft van een huis en 

erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes Campart 

enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus Pijcke anderzijds, (2) het 

vruchtgebruik dat Hilla wv Egidius zv Gheerburgis van Vucht had, in die 

helft, (3) het deel, dat aan Johannes, Reijnkinus en Gheerburgis, kvw 

Arnoldus Cnode Gheerburgen soen, en Johannes Voet gekomen was na overlijden 
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van Egidius Dalsschart, in een erfgoed, in Den Bosch, op de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Thomas van den Verne enerzijds en erfgoed {niet 

afgewerkt contract}. 

 

{De hoek rechtsboven is afgescheurd, maar de ontbrekende tekst is 

aangevuld in de linker marge}. 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van den Bruggen medietatem domus et 

aree site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis Campart 

ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi Pijcke ex alio atque 

usufructum quem Hilla relicta quondam Egidii filii Gheerburgis de Vucht 

habuit in illa medietate domus et aree predicte atque totam partem et 

omne jus que et quod Johanni Reijnkino et Gheerburgi liberis quondam 

Arnoldi Cnode Gheerburgen soen et Johanni Voet (dg: -s) de morte quondam 

Egidii Dalsschart successione sunt advolute in quadam hereditate sita in 

Busco supra aggerem Vuchtensem inter hereditatem Thome van den Verne ex 

uno et inter hereditatem. 

 

BP 1184 f 070r 02 za 14-02-1405. 

Willelmus Vos zvw Henricus van den Bruggen verkocht aan Jordanus zv 

Arnoldus van den Hazeldonc een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde 

Henricus, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus 

Meeus smid enerzijds en erfgoed van voornoemde Jordanus anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de stroom aldaar, belast 

met een b-erfcijns van 22 schelling geld. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van den Bruggen domum aream et ortum 

(dg: sitos in) quondam Henrici predicti sitos in Busco ad aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Henrici Meeus fabri ex uno et inter 

hereditatem (dg: Gertrudis) Jordani filii Arnoldi van den Hazeldonc ex 

alio tendentes a communi platea retrorsum usque ad aquam ibidem currentem 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jordano supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem (dg: ex parte sui #dicti quondam Henrici# et 

Theoderici Buc et Johannis Wert et quorumcumque heredum dicti quodnam 

Henrici van den Bruggen) deponere excepto hereditario censu XXII 

solidorum monete exinde solvendo. Testes Theodericus et Gerardus datum in 

die Valentini. 

 

BP 1184 f 070r 03 za 14-02-1405. 

Theodericus Buc en Johannes Wert deden tbv voornoemde Jordanus afstand. 

 

Dicti Theodericus Buc et Johannes Wert super premissis et jure ad opus 

dicti Jordani hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 070r 04 za 14-02-1405. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode metten 

Brode en Johannes van den Hauthart 84 Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1406) te betalen. 

 

Dictus Jordanus (dg: Arnoldus) promisit super omnia Gerlaco Cnode filio 

quondam Gerlaci Cnode metten Brode et Johanni van den Hauthart LXXXIIII 

gulden Gelrie scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 070r 05 za 14-02-1405. 

Voornoemde Willelmus Vos en Jacobus zv Henricus Zelen beloofden aan 

voornoemde Gerlacus en Johannes 92½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 

5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) te 
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betalen en te leveren. 

 

Willelmus Vos predictus et Jacobus filius (dg: quondam) Henrici Zelen 

promiserunt indivisi super omnia dictis Gerlaco et Johanni (dg: LX 

LXXXVIII g) #XCII# et dimidium novos Gelre gulden vel valorem et quinque 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 070r 06 za 14-02-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 070r 07 za 14-02-1405. 

Willelmus van Laervenne en Willelmus Loijer als meesters van het Groot 

Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort, verpachtten aan Ludovicus gnd 

van den Rullen de goederen van voornoemd gasthuis, in Gemonde, zoals Petrus 

van Tommellen die tot op heden beteelde, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405), voor (1) de grondcijns en 7 

cijnshoenderen aan de heer van Boxtel, (2) een jaarpacht van 10½ mud rogge 

en 2 zester raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis te leveren (3) 3 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus en 1 gulden pieter of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen. Ludovicus zal elk jaar 12 vrachten turf naar het 

gasthuis vervoeren. Ludovicus zal op de gebouwen elk jaar een roede dekken 

van onderen af en zo naar boven, en hij zal de gebouwen, hekken, sloten etc 

onderhouden. Ludovicus zal elk jaar 100 wilgen planten. Ludovicus zal op 

het eind van de 6 jaar aan het gasthuis 24 oude schilden geven of beesten 

op de goederen achterlaten van die waarde, volgens algemene schatting. 

Ludivicus en met hem Arnoldus zvw Rodolphus van Mulsel en Engbertus Jans 

Hillen soen beloofden dat de voorwaarden worden nagekomen. 

 

Extraneus solvit II grossos. Et scabini noluerunt. 

Willelmus de Laervenne et Willelmus Loijer tamquam magistri hospitalis 

maioris siti in Busco prope portam captivorum (dg: bona) ex parte et 

nomine dicti hospitalis bona dicti hospitalis sita in (dg: n) parrochia 

de Gemonden cum omnibus suis attinentiis prout Petrus de Tommellen 

huiusmodi bona a dicto hospitali sub sua cultura usque in diem presentem 

possidebat dederunt ad annuum pactum (dg: Lid) Ludovico dicto van den 

Rullen ab eodem ad spacium sex annorum a festo penthecostes proxime 

futuro sine medio sequentium possidenda pro censu domini fundi et septem 

pullis censualibus domino de Bucstel exinde solvendis dandis etc atque 

pro annuo pacto! (dg: XJ unde) decem et dimidii modiorum siliginis (dg: 

mensure de Busco) et duobus sextariis seminis raparum mensure de Busco 

atque pro tribus Hollant gulden monete comitis Willelmi et uno gulden 

peter seu valorem dandis dicto hospitali ab alio anno quolibet dicto 

spacio durante scilicet dictum pactum purificationis et dictam pecuniam 

Martini hyemalis promittentes sub obligatione omnium bonorum dicti 

hospitalis warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere tali 

conditione quod dictus Ludovicus portabit (dg: anno quolibet) et portare 

tenebitur anno quolibet dictis sex annorum! (dg: dicto) in dicto 

hospitali XII plaustra cespitum sub laboribus (dg: et expen) dicti 

Ludovici et quod idem Ludovicus (dg: parabit) #teget# edificia dictorum 

bonorum anno quolibet dictorum annorum de novo scilicet de bono tecto 

dicto gedreven dack ad spacium unius virgate ab inferiori (dg: usque) 

parte domus usque ad superius (dg: dicte domus) eiusdem domus et quod 

ipse edificia dictorum bonorum (dg: dicto spacio durante) necnon sepes 

fossata et alia huiusmodi onera ad dicta bona spectantia dicto spacio 

durante tenebit in laudabili dispositione et servare tenerebit! et quod 

ipse quolibet dictorum annorum plantabit centum arbores #laudabiles# 

dictas (dg: potere) willigen poeteren supra bona predicta et (dg: alio) 

quod idem Ludovicus in fine dictorum sex annorum dabit dicto hospitali 
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XXIIII aude scilde vel quod ipse dimittet supra bona predicta tot bestias 

que valebunt XXIIII aude scilde juxta communem estimationem. Quo facto 

(dg: alter repromisit super omnia premissa facere fideliter et cum 

effectu adimplere testes) dictus Ludivicus et cum eo Arnoldus filius 

quondam Rodolphi de (dg: G) Mulsel et Engbertus Jans Hillen soen 

repromiserunt super omnia premissa #et (dg: conditiones) dictas 

conditiones# fideliter facere et cum effectu adimplere etc. Testes 

Goeswinus et Wolph datum in festo Valentini. 

 

1184 f.070v. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1405. 

 

BP 1184 f 070v 01 za 14-02-1405. 

Johannes van Bueghe zvw Johannes van Boeghe, voor zich en zijn zuster Yda 

dvw voornoemde Johannes, en Willelmus zvw Rijcoldus van den Voert ev 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes maakten een erfdeling van goederen van 

wijlen voornoemde Johannes die nu aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg (1) een huis en tuin van wijlen voornoemde 

Johannes, in Dinther, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en Henricus 

Pels anderzijds, (2) 2 stukken beemd, naast elkaar liggend, in Dinther, ter 

plaatse gnd die Gherendonc, zoals deze twee stukken behoorden aan wijlen 

voornoemde Johannes, (3) een stuk beemd, in Dinther, ter plaatse gnd op het 

Overste, rondom tussen erfgoed van de heer van Helmond, (4) 4 lopen 

roggeland, in Dinther, tussen Hubertus van Ghemert enerzijds en wijlen 

Margareta Valkeners anderzijds, met een eind strekkend aan Rodolphus van 

Dijnther, (5) 2 lopen roggeland, in Dinther, tussen een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Johannes van Dordrecht anderzijds, strekkend aan 

voornoemde Rodolphus van Dijnther, (6) 1 zesterzaad roggeland, in Dinther, 

ter plaatse gnd dat Reijtsel, tussen Wolterus Sleijnnick enerzijds en 

Henricus van Weirt anderzijds, (7) 4 lopen land, in Dinther, ter plaatse 

gnd den Boenhof, tussen wijlen Johannes Otten soen enerzijds en Emondus zvw 

Johannes Emonts soen anderzijds, (8) 1/3 deel van een akker lands van 

wijlen Godefridus die Heilt, in Dinther, ter plaatse gnd Hulsacker, 

beiderzijds tussen erfgoed van de heer van Helmond, waarbij de akker in de 

lengte in 3 stukken wordt verdeeld, en dan het 1/3 deel richting het water 

gnd die Aa, (9) 1/3 deel in 7/8 deel van een beemd, gnd die Luijsbeemt, in 

Dinther. 

 

Johannes (dg: de l) van Bueghe filius quondam Johannis #van Boeghe# pro 

se et Yda sua (dg: ux) sorore filia dicti quondam Johannis et Willelmus 

filius quondam Rijcoldi van den Voe#r#t maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam 

Johannis nunc ad !spectantibus ut dicebant mediante qua divisione domus 

et ortus dicti quondam Johannis siti in parrochia de Dijnther inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et hereditatem Henrici Pels ex 

alio item due pecie prati (dg: site in dicta parrochia in loco dicto) 

sibinvicem contigue adiacentes site in dicta parrochia in loco dicto die 

(dg: Boeghe) Gherendonc prout dicte pecie prati ad dictum quondam 

Johannem spectare consueverunt item pecia prati sita in dicta parrochia 

in loco dicto opt Overste inter hereditatem domini de Helmont 

circumquaque coadiacentem item quatuor lopinate terre siliginee site in 

dicta parrochia inter hereditatem Huberti de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem quondam Margarete Valkeners ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Rodolphi de Dijnther item (dg: una) due lopinate terre 

siliginee site in dicta parrochia inter communem viam ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis de Dordrecht ex alio tendentes ad hereditatem 

dicti Rodolphi de Dijnther item (dg: pecia ter) una sextariata terre 

siliginee sita in dicta parrochia in loco dicto dat Reijtsel inter 

hereditatem Wolteri Sleijnnick ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Weirt ex alio item (dg: q) quatuor lopinate terre site in dicta parrochia 
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in loco dicto den Boenhof inter hereditatem quondam Johannis Otten soen 

ex uno et inter hereditatem Emondi filii quondam Johannis Emonts soen ex 

alio item tercia pars unius agri terre quondam Godefridi (dg: si) die 

Heilt siti in dicta parrochia in loco dicto Hulsacker inter hereditatem 

domini de Helmont (dg: ex uno) ab utroque latere coadiacentem (dg: 

scilicet illa tercia pars que sit) dividendo dictum agrum (dg: in) in sua 

longitudine #in tres partes equales# scilicet illa tercia pars que sita 

est versus aquam dictam die Aa item tercia pars (dg: a) in septem octavis 

partibus cuiusdam prati dicti die Luijsbeemt #siti in parrochia de 

Dijnther# ut dicebant (dg: d) primodicto Johanni cesserunt in partem 

prout (dg: aliis) dictus Willelmus recognovit super quibus et jure 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et dampna equaliter 

portare tali conditione quod dicti Willelmus et Yda (dg: unam) #duas# 

tercias partes omnium onerum ex premissis de jure solvendorum solvent et 

solvere tenebuntur. Testes Theodericus et Gerardus datum in festo 

Valentini. 

 

BP 1184 f 070v 02 za 14-02-1405. 

Voornoemde Yda kreeg (1) 18 lopen rogge b-erfpacht maat van Oisterwijk, die 

Johannes Vrient zvw Nijcholaus Vrient van Oesterwijc met Lichtmis in 

Oisterwijk moest leveren aan wijlen voornoemde Johannes, (2) 18 lopen rogge 

b-erfpacht, Bossche maat, die wijlen Johannes gnd Han Vorsch ter plaatse 

gnd op Vorstenbosch moest leveren aan wijlen voornoemde Johannes van 

Boeghe, (3) een b-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, die Arnoldus 

Rommel met Lichtmis moest leveren aan wijlen voornoemde Johannes, (4) de 

helft van een kamp gnd Cloirs Buenre, in Schijndel, tussen erfgoed van de 

abdij van Berne enerzijds en Johannes van den Amer anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Aa, (5) 6 lopen land, in Dinther, ter 

plaatse gnd in den Hulsacker, tussen erfgoed van de heer van Helmond 

enerzijds en Weijndelmodis Denkens en haar kinderen anderzijds, met 14 

lopen rogge b-erfpacht die uit deze 6 lopen gaan, (6) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat en 1 cijnshoen, die wijlen Henricus van Broegel met 

Lichtmis moest leveren aan wijlen eerstgenoemde Johannes, (7) een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Johannes 

van Boeghe beurde uit erfgoederen van wijlen Nijcholaus gnd Coel van der 

Hamsvoert, in Dinther, ter plaatse gnd in het Reijtsel, {f.071r} (8) 1/3 

deel van een akker van wijlen Godefridus die Hoelt, in Dinther, ter plaatse 

gnd Hulsacker, beiderzijds tussen erfgoed van de heer van Helmond, waarbij 

de akker over de einden in de lengte in 3 gelijke delen wordt verdeeld en 

dan het 1/3 deel in het midden, (9) de helft van een stuk land, in Dinther, 

ter plaatse gnd die Beirckart, tussen Mathijas Tijmmermans enerzijds en 

Henricus Ghec anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Mathijas, 

(10) 1/3 deel in 7/8 deel van een beemd gnd Luijsbeemt, in Dinther. 

Voornoemde Johannes en Willelmus zullen met!? voornoemde Yda 2/3 deel 

betalen en leveren van de lasten die uit voornoemde goederen gaan, die aan 

voornoemde Yda ten deel zijn gevallen. Echter eerstgenoemde Johannes en 

Willelmus zullen niets leveren van de 14 lopen rogge die uit voornoemde 7 

lopen land gaan. 

 

Et mediante qua divisione decem et octo lopini siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Oesterwijc quos Johannes Vrient filius quondam 

Nijcholai Vrient de Oesterwijc dicto quondam Johanni solvere tenebatur 

hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradendi item XVIII lopini 

siliginis hereditarie paccionis mensure de (dg: Bisc) Busco quos (dg: d) 

Johannes dictus quondam Han (dg: quondam) Vorsch dicto quondam Johanni 

van Boeghe solvere tenebatur (dg: et) in loco dicto op Vorstenbosch item 

hereditaria paccio unius modii ordei jamdicte mensure quam Arnoldus 

Rommel solvere tenebatur dicto quondam Johanni hereditarie purificationis 

item medietas (dg: uni) cuiusdam campi dicti Cloirs Buenre siti in 

parrochia de Scijnle inter hereditatem (dg: Alb) conventus de Berna ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den Amer ex alio tendentis cum uno 
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fine ad aquam dictam die Aa item sex lopinate terre site in parrochia de 

Dijnther ad locum dictum in den Hulsacker inter hereditatem domini de 

Helmont ex uno et inter hereditatem Weijndelmodis Denkens et eius 

liberorum ex alio simul cum XIIII lopinis siliginis hereditarie paccionis 

ex jamdictis sex lopinatis terre solvendis item hereditaria paccio 

dimidii modii siliginis mensure de Busco #et unus pullus censualis# quam 

quondam Henricus de Broegel solvere consuevit primodicto quondam Johanni 

hereditarie purificationis item hereditaria paccio sex lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam (dg: Nijcholaus dictus Coel van der 

Hamsvoert) dictus quondam Johannes van Boeghe (dg: solvere teneb) 

solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus quondam Nijcholai dicti 

Coel van der Hamsvoert sitis in parrochia de Dijnther in loco dicto int 

Reijtsel 

 

1184 f.071r. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1405. 

 

BP 1184 f 071r 01 za 14-02-1405. 

item tercia pars cuiusdam agri terre #quondam Godefridi (dg: Hoels) die 

Hoelt# siti in parrochia de Dijnther in loco dicto Hulsacker inter 

hereditatem domini de Helmont ex utroque latere coadiacentem dividendo 

dictum agrum terre (dg: in) per suos fines (dg: ad in) in tres partes 

equales #in longitudine# scilicet illa tercia pars que sita est in medio 

reliquarum duarum terciarum partium item #medietas# pecie terre site in 

dicta parrochia in loco dicto die Beirckart (dg: juxta) #inter# 

hereditatem Mathije Tijmmermans #(dg: et h) ex uno et Henrici Ghec ex 

alio scilicet illa medietas que sita est versus hereditatem dicti 

Mathije# item tercia pars in septem octavis partibus cuiusdam prati dicti 

Luijsbeemt siti in parrochia #de Dijnther# dicte Yde cesserunt in partem 

prout alii recognoverunt super quibus et jure etc promittentes (dg: 

primodictus u) ratam servare et dampna equaliter portare tali conditione 

quod (dg: dictus) primodicti (dg: W) Johannes et Willelmus solvent et 

solvere tenebuntur annuatim cum dicta Yda (dg: una) duas (dg: terciis) 

tercias partes omnium onerum dictorum onraet ex premissis dicte Yde in 

partem cessis de jure solvendorum demptis tamen quod primodicti Johannes 

et Willelmus non solvent quidquid de !de dictis XIIII lopinis siliginis 

ex dictis septem lopinatis terre solvendis (dg: prout promisit insu). 

Testes Theodericus et Gerardus datum in festo Valentini. 

 

BP 1184 f 071r 02 za 14-02-1405. 

Voornoemde Willellmus kreeg (1) alle erfcijnzen en 1 cijnshoen, die 

eerstgenoemde wijlen Johannes beurde uit erfgoederen van wijlen Agnes 

Breemen, in Dinther, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Laurencius die Custer met Lichtmis aan wijlen eerstgenoemde Johannes moest 

leveren, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Laurencius, in Dinther, 

(3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Hubertus gnd Hube 

Machiels met Lichtmis moest leveren aan wijlen eerstgenoemde Johannes, 

gaande uit een huis, tuin en erfgoederen van voornoemde Hubertus, in 

Dinther, (4) 6 lopen land, in Dinther, ter plaatse gnd den Ellinc, tussen 

een gemene weg enerzijds en erfgoed van de heer van Helmond anderzijds, (5) 

1/3 deel van een akker van wijlen Godefridus die Hoelt, in Dinther, ter 

plaatse gnd Hulsacker, beiderzijds tussen erfgoed van de heer van Helmond, 

waarbij voornoemde akker door de einden in de lengte in 3 gelijke delen 

wordt verdeeld en dan het 1/3 deel richting de Ellinc Straet, (6) de helft 

van een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd die Beirckart, tussen 

Mathijas Tijmmermans enerzijds en Henricus Ghec anderzijds, te weten de 

helft richting Henricus Ghec, (7) de helft van een kamp, gnd Cloirs Buenre, 

in Schijndel, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en Johannes 

van den Amer anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, 

(8) 1/3 deel in 7/8 deel van een beemd, gnd Luijsbeemt, in Dinther, (9) 

alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes van Boeghe die in Oss 
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gelegen zijn. 

 

Et mediante qua divisione omnes hereditarii census atque unus pullus 

censualis quos primodictus quondam Johannes solvendos habuit annuatim ex 

hereditatibus quondam Agnetis Breemen sitis in parrochia de Dijnther 

atque hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco quem! 

(dg: q) Laurencius die Custer solvere tenebatur primodicto quondam 

Johanni #hereditarie purificationis# ex domo et orto eiusdem Laurencii 

sitis in (dg: Dijnt) parrochia de Dijnther item hereditaria paccio 

dimidii modii siliginis dicte mensure quam Hubertus dictus Hube Machiels 

solvere tenebatur primodicto quondam Johanni hereditarie purificationis 

ex domo et orto ac hereditatibus dicti Huberti sitis in parrochia 

jamdicta item sex lopinate terre site !site in parrochia de Dijnther in 

loco dicto den Ellinc inter communem plateam ex uno et hereditatem domini 

de Helmont ex alio item tercia pars cuiusdam agri quondam Godefridi die 

Hoelt siti in parrochia de Dijnther in loco dicto Hulsacker inter 

hereditatem domini de Helmont ex utroque latere adiacentem dividendo 

dictum agrum per suos fines in longitudine in 3s partes equales scilicet 

illa tercia pars que sita est versus vicum dictum Ellinc Straet item 

medietas (dg: me) pecie terre site in parrochia de Dijnther in loco dicto 

die Beirckart inter hereditatem Mathije Tijmmermans ex uno et inter 

hereditatem Henrici Ghec ex alio scilicet illa medietas que sita est 

versus hereditatem Henrici Ghec item medietas campi dicti Cloirs Buenre 

siti in parrochia de Scijnle inter hereditatem conventus de Berna ex uno 

et inter hereditatem Johannis van den Amer ex alio tendentis cum uno fine 

ad aquam dictam die Aa item tercia pars in septem octavis partibus prati 

dicti Luijsbeemt siti in parrochia de Dijnther insuper omnes !singule 

hereditates dicti quondam Johannis van Boeghe quocumque locorum infra 

parrochiam de Os situate ut dicebant dicto Willelmo (dg: cesserunt in 

par) tamquam marito etc cesserunt in partem prout primodictus Johannes 

pro se et dicta Yda palam recognovit super quibus et jure etc promittens 

primodictus Johannes super omnia ratam servare et dampna equaliter 

portare scilicet primodictus Johannes pro una tercia parte et dicta Yda 

pro una tercia parte tali conditione quod dicti Johannes et Yda solvent 

et solvere tenebuntur annuatim et hereditarie omnia onera ex premissis de 

jure solvenda promisit insuper primodictus Johannes quod ipse Ydam suam 

sororem predictam perpetue talem habebit quod ipsa (dg: contra premissa 

non veniet aut faciet) presentem divisionem perpetue ratam servare! et 

super premissis et jure ad opus dicti Willelmi hereditarie faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

1184 f.071v. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1405. 

 secunda post Valentini: maandag 16-02-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis februarii die XVI: maandag 16-02-1405. 

 quarta post Valentini: woensdag 18-02-1405. 

 

BP 1184 f 071v 01 za 14-02-1405. 

Henricus Gleijns beloofde aan Johannes van den Berge van Dommellen 12 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) 

en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1406). 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Et fient II littere. 

Henricus Gleijns promisit super omnia Johanni van den Berge van Dommellen 

XII nu Gelre gulden scilicet X Vleems placken seu IX boddrager pro 

quolibet gulden computato (dg: ad) mediatim Remigii proxime futurum et 

mediatim a Remigii proxime futuro #ultra annum# persolvendos. Testes 

Goeswinus et Wolphart datum in die Valentini. 
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BP 1184 f 071v 02 za 14-02-1405. 

Willelmus Vos zvw Henricus van den Bruggen en Jacobus Zelen beloofden aan 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode metten Brode 30 gulden, 13 oude Vlaamsen 

of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) 

te betalen. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van den Bruggen et Jacobus Zelen 

promiserunt indivisi super omnia Gerlaco Cnode filio quondam Gerlaci 

Cnode metten Brode XXX gulden XIII aude Vlems vel IX boddrager pro 

quolibet gulden computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

Theodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 071v 03 za 14-02-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 071v 04 za 14-02-1405. 

Voornoemde Willelmus Vos zvw Henricus van den Bruggen en Jacobus Zelen 

beloofden aan Johannes van den Hauthart (1) 20 gulden van gelijke waarde 

met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1405), (2) 10 gulden van gelijke 

waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), (3) 40 gulden van gelijke 

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

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia Johanni van den Hauthart 

XX (dg: ad ca) gulden similis valoris ad carnisprivium proxime futurum et 

X gulden (dg: g) similis valoris ad pascha proxime futurum persolvendos 

et XL florenos similis valoris ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 071v 05 za 14-02-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 071v 06 ma 16-02-1405. 

Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans mesmaker verkocht aan Henricus van 

Geffen Jans soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, gnd het Goet ten Kerchove, in 

Boxtel, in de dingbank van Groter Lijemde. 

 

Wijchmannus filius Nijcholai Wijchmans cultellificis hereditarie vendidit 

Henrico de Geffen Jans soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quibusdam bonis (dg: sitis) dictis tGoet ten Kerchove sitis 

in parrochia de Bucstel in jurisdictione de (dg: Lij) Groter Lijemde et 

ex (dg: suis) attinentiis dictorum bonorum universis promittens super 

omnia warandiam et sufficientem. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

secunda post Valentini. 

 

BP 1184 f 071v 07 ma 16-02-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1406) met 44 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Willelmus 

Broeder, Reijnerus Scade en Severinus Kersmaker. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XLIIII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem et cum 
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arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redempcionis. Actum in 

camera anno CCCCmo quinto mensis februarii die XVI hora prime presentibus 

dictis scabinis Willelmo Broeder Reijnero Scade et Severino Kersmaker. 

 

BP 1184 f 071v 08 ma 16-02-1405. 

Nijcholaus van den Beken droeg over aan Arnoldus van Loet 1½ mud rogge 

b-erfpacht, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Westilburg, gnd den Zwerten Berch, tussen Reijnerus van Broechoeven 

enerzijds en kv Godefridus Engellen anderzijds, welke pacht voornoemde 

Nijcholaus gekocht had van Johannes van den Veken en zijn zuster 

Engelberna. 

 

Nijcholaus van den Beken unum et dimidium modium! siliginis annue et 

hereditarie paccionis solvendos hereditarie purificationis ex et de una 

pecia terre sita in parrochia de Westilborch dicta den Zwerten Berch 

inter hereditatem Reijneri de Broechoeven ex uno et inter hereditatem 

(dg: Godefridi) liberorum Godefridi Engellen ex alio quam paccionem 

dictus Nijcholaus erga Johannem van den Veken et Engelbernam eius sororem 

emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo de Loet 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum secunda post Valentini. 

 

BP 1184 f 071v 09 wo 18-02-1405. 

Johannes Boem zvw Lambertus van der Heijden droeg over aan Lambertus zvw 

Johannes Hermans soen van Druenen 3½ roeden gnd gheerden lands, in de ban 

vann Druenen, naast erfgoed van de H.Geest in Druenen enerzijds en Hessello 

Gobels soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg van Druenen tot aan 

de plaats gnd te Schoet, welke 3½ roeden voornoemde Johannes Boem gekocht 

had van Albertus Didderics soen. 

 

Solvit. 

Johannes Boem filius quondam Lamberti van der Heijden tres et dimidiam 

virgatas dictas gheerden terre sitas in jurisdictione dicta ban de 

Druenen juxta hereditatem mense sancti spiritus in Druenen ex uno et 

juxta hereditatem Hessellonis Gobels soen ex alio tendentes a communi 

platea de Druenen ad locum dictum te Schoet (dg: qus) quas tres et 

dimidiam virgatas terre antedictus Johannes Boem erga Albertum Didderics 

soen emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto filio 

quondam Johannis Hermans soen de Druenen promittens super omnia ratam 

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

datum (dg: tercie) quarta post Valentini. 

 

BP 1184 f 071v 10 do 19-02-1405. 

Theodericus zv Petrus Tielkens ev Aleijdis dvw Johannes van den Raffendonc 

van Oerscot droeg over aan Godefridus Mersken zvw Johannes van Dommellen 

bakker een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen en goederen, die aan Johannes 

zv Johannes Walsche en zijn vrouw Yda dvw Johannes van den Voert van 

Westilberze geschonken waren, gelegen onder Hilvarenbeek, in de herdgang 

van Westelbeers, welke pacht wijlen voornoemde Johannes van den Raffendonc 

gekocht had van voornoemde Johannes zv Johannes Walsche, onder welke 

erfgoederen (1) een stuk land, tussen Walterus Dircs enerzijds en een 

zekere Paulus anderzijds, (2) een stuk {f.072r} land, tussen voornoemde 

Walterus enerzijds en Johannes Dircs anderzijds, (3) een stuk land tussen 

Petrus Croek enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) 1/3 deel, dat aan 

voornoemde Johannes zv Johannes Walsche en zijn vrouw Yda behoort, in een 

stuk beemd, ter plaatse gnd het Goer, tussen Willelmus Claes enerzijds en 

erfgoed gnd dat Rijsbroec anderzijds. 

 

Theodericus filius Petri Tielkens maritus et tutor legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Johannis van den Raffendonc #de Oerscot# 
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hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus hereditatibus 

et bonis qu[as] Johannes filius Johannis Walsche cum Yda sua uxore filia 

quondam Johannis van den Voert de Westilberze nomine dotis sumpserat 

quocumque locorum infra parrochiam de Hildwarenbeke (dg: inf) in pastoria 

de Westilberze situatis quam paccionem dictus quondam Johannes van den 

Raffendonc erga predictum Johannem filium Johannis Walsche emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: et quarum hereditatum supratactarum 

pecia prati videlicet ex tercia part parte pecie prati) et quarum 

hereditatum una pecia terre inter hereditatem Walteri Dircs ex uno et 

inter hereditatem (dg: Pauli Wou) cuiusdam Pauli ex alio atque pecia 

 

1184 f.072r. 

 quinta post Valentini: donderdag 19-02-1405. 

 quarta post Valentini: woensdag 18-02-1405. 

 

BP 1184 f 072r 01 do 19-02-1405. 

terre (dg: sita) inter hereditatem dicti Walteri ex uno et inter 

hereditatem Johannis Dircs ex alio atque pecia terre inter hereditatem 

Petri Croek ex uno et inter communitatem ex alio site sunt atque (dg: ex) 

tercia parte! ad dictum Johannem filium Johannis Walsche et Ydam eius 

uxorem spectante in pecia prati sita (dg: #in# inter) in loco dicto tGoer 

inter hereditatem Willelmi Claes ex uno et inter hereditatem dictam dat 

Rijsbroec ex alio ut dictus Theodericus dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido Mersken filio quondam Johannis de Dommellen pistoris cum 

litteris et jure promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Theodericus et 

Gerardus datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 072r 02 wo 18-02-1405. 

Arnoldus van Vlijmen zvw Johannes van Vlijmen droeg over aan Johannes 

Quappe zvw Arnoldus Quap en Henricus Potter ev Gloria dvw voornoemde 

Arnoldus zijn vruchtgebruik in 4 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk b-erfcijns, welke 4 schilden behoorden aan voornoemde Arnoldus en 

wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Quap, in een b-erfcijns 

van 12 oude schilden voornoemd geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een stenen huis en erf van wijlen hr Gerlacus Rover ridder, in Den Bosch, 

aan de Markt, tussen erfgoed van Arnoldus Stamellaert van de Kelder 

enerzijds en erfgoed van Adam van Ghestel anderzijds, welke cijns van 12 

oude schilden Elizabeth dvw Gerardus Raet gekocht had van hr Theodericus 

Rover ridder zvw voornoemde hr Gerlacus Rover ridder. 

 

Arnoldus de Vlijmen filius quondam Johannis de Vlijmen usufructum atque 

totum jus sibi competentes in quatuor denariis aureis antiquis communiter 

(dg: aude) scilde vocatis monete regis Francie hereditarii census qui ad 

dictum Arnoldum et quondam Elizabeth suam uxorem filiam quondam Arnoldi 

Quap spectabant in hereditario censu XII denariorum aureorum antiquorum 

communiter (dg: au) scilde vocatorum dicte monete solvendo hereditarie 

purificationis ex domo lapidea et area domini quondam Gerlaci Rover 

militis sita in Busco ad forum inter hereditatem Arnoldi Stamellaert de 

Penu ex uno et inter hereditatem Ade de Ghestel ex alio atque ex 

attinentiis eiusdem domus lapidee et aree singulis et universis quem 

censum XII aureorum denariorum antiquorum etc Elizabeth filia quondam 

Gerardi Raet erga dominum Theodericum Rover militem filium dicti quondam 

domini Gerlaci Rover militis emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit Johanni Quappe filio dicti quondam Arnoldi Quap et 

(dg: Ar) Henrico Potter tamquam marito legitimo Glorie (dg: su) sue 

uxoris filie dicti quondam Arnoldi cum litteris et jure promittens super 

omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dictis quatuor aureis denariis antiquis communiter scilde vocatis dicte 

monete hereditarii census existentem dictis Johanni et Henrico deponet! 
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omnino. Testes Spina et Gerardus datum quarta post Valentini. 

 

BP 1184 f 072r 03 wo 18-02-1405. 

Reijnerus Scade deed tbv voornoemde Johannes en Henricus afstand van 

voornoemde 4 oude schilden b-erfcijns en hij beloofde nimmer mbv brieven en 

beloften aan hem (=voornoemde Reijnerus Scade) gegeven en gedaan door zijn 

broer voornoemde Arnoldus van Vlijmen recht te halen op voornoemde 4 oude 

schilden erfcijns. 

 

Reijnerus Scade super predictis quatuor aude scilde hereditarii census et 

jure ad opus (dg: dicti Arnoldi l) dictorum Johannis et Henrici 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: et impetitionem) ex parte sui deponere et quod ipse 

mediantibus quibuscumque litteris et promissionibus datis ac promissis 

dicto Reijnero Scade ab Arnoldo de Vlijmen suo fratre predicto numquam 

jus petet et prosequetur ad et supra #predict..# quatuor aude scilde 

hereditarii census. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 072r 04 wo 18-02-1405. 

Voornoemde Johannes Quappe zvw Arnoldus Quap en Henricus Potter ev Gloria 

dvw voornoemde Arnoldus droegen over aan Arnoldus van Vlijmen zvw Johannes 

van Vlijmen het deel dat aan hen behoort en na overlijden van voornoemde 

Arnoldus zal behoren in een huis en erf, in Den Bosch, achter het klooster 

van de Minderbroeders, tussen het klein begijnhof enerzijds en en erfgoed 

van Henricus van den Vloet smid anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan 

erfgoed van Petrus Vuchts. 

 

Johannes et Henricus predicti ut supra totam partem et omne jus eis 

competentes et post decessum Arnoldi de Vlijmen filii quondam Johannis de 

Vlijmen competituras in domo et area sita in Busco retro conventum 

fratrum minorum inter parvam curiam beghinarum ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Vloet fabri ex alio (dg: ..) tendente 

retrorsum ad hereditatem Petri Vuchts ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Arnoldo promittentes indivisi super omnia #habita et 

habenda# ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 072r 05 wo 18-02-1405. 

Voornoemde Johannes Quappe zvw Arnoldus Quap en Henricus Potter ev Gloria 

dvw voornoemde Arnoldus beloofden aan voornoemde Reijnerus Scade 27 oude 

Franse schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dicti Johannes et Henricus promiserunt indivisi super omnia dicto 

Reijnero XXVII aude scilde Francie vel valorem ad eorum! monitionem et 

voluntatem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 072r 06 do 19-02-1405. 

Willelmus Sluijsman bakker verkocht aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt, tbv Henricus Lanternemaker, een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

verkoper, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van voornoemde 

Henricus Lanternemakers enerzijds en erfgoed van wijlen Jacobus van Vessem, 

nu behorend aan Paulus zv voornoemde Jacobus, anderzijds, strekkend vanaf 

de Vughterstraat achterwaars tot aan het gemene water, belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 45 schelling voornoemd geld en een 

b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia. 

 

Willelmus Sluijsman pistor hereditarie vendidit #Henrico Gruijter filio 

naturali quondam Leonii de Langvelt ad opus# Henrici Lanternemaker 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo (dg: et) et area dicti venditoris sita in Busco in vico 
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Vuchtensi inter hereditatem dicti Henrici (dg: emptoris) #Lanternemakers# 

ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi de Vessem nunc ad Paulum 

filium eiusdem Jacobi spectantem ex alio tendente a dicto vico retrorsum 

ad communem aquam ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XLV solidorum dicte monete et hereditario censu XL solidorum antique 

pecunie exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus 

et Gerardus datum (dg: terci) quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 072r 07 do 19-02-1405. 

Johannes van Best clericus droeg over aan Godefridus van Driel een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht 

door Johannes Milter, Gerardus, Jacobus en Katherina, kv Johannes Mersman 

van Hedel. 

 

(dg: magister) Johannes de Best clericus hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum sibi a Johanne 

Milter Gerardo Jacobo et Katherina liberis (dg: quondam) Johannis Mersman 

de Hedel (dg: h) prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

#magistro# mi Godefrido Heerken ad opus) Godefrido de Driel cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum (dg: in) quinta post 

Valentini. 

 

BP 1184 f 072r 08 do 19-02-1405. 

Johannes van Best clericus droeg over aan voornoemde Godefridus van Driel, 

tbv Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze, een b-erfcijns van 47 

schelling 6 penning geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde Johannes 

van Best clericus verkocht door Johannes Milter, Gerardus, Jacobus en 

Katherina, kv Johannes Mersman van Hedel. 

 

Dictus Johannes de Best clericus hereditarium censum XLVII solidorum et 

sex denariorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum 

dicto Johanni de Best clerico a Johanne Milter Gerardo Jacobo et 

Katherina liberis Johannis Mersman de Hedel prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Godefrido (dg: Heerken) #de Driel# ad opus Johannis de 

Berze filii quondam Gerardi de Berze cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.072v. 

 quinta post Valentini: donderdag 19-02-1405. 

 

BP 1184 f 072v 01 do 19-02-1405. 

Franco zvw Johannes van Berchen ev Hilla, en Arnoldus van Kuijc zvw 

Willelmus van Oerle ev Yda, dvw Rodolphus Hals alias gnd Bijts, en Petrus 

zvw Theodericus Spormer verkochten aan Theodericus Rover zv Gerardus zvw 

Arnoldus Smans, tbv zijn voornoemde vader Gerardus, 5 hont land, in Nuland, 

ter plaatse gnd op Nuwelant, tussen Henricus van Tangheren enerzijds en 

Conrardus snijder zvw Johannes Ermgarden soen anderzijds, belast met 

dijken, waterlaten en sloten. 

 

Franco filius quondam Johannis de Berchen maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris et (dg: A) Arnoldus de Kuijc filius quondam Willelmi de 

Oerle maritus et tutor Yde sue uxoris filiarum quondam Rodolphi Hals (dg: 

fi) alias dicti Bijts et Petrus filius quondam Theoderici Spormer quinque 

hont terre sita in parrochia de Nuwelant ad locum dictum op Nuwelant 

inter hereditatem Henrici de Tangheren ex uno et inter hereditatem 

Conrardi sartoris filii quondam Johannis Ermgarden soen ex alio (dg: in) 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Rover filio Gerardi filii 

quondam Arnoldi Smans ad opus eiusdem Gerardi sui patris promittentes 

indivisi super omnia (dg: ratam) warandiam et obligationem deponere 
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exceptis aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. 

Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 072v 02 do 19-02-1405. 

Enghelberna dvw Rodolphus Hals alias gnd Bijts deed tbv voornoemde Gerardus 

afstand van het voornoemde. 

 

Enghelberna filia quondam Rodolphi Hals alias dicta! Bijts cum tutore 

super premissis et jure ad opus antedicti Gerardi hereditarie renuntiavit 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 072v 03 do 19-02-1405. 

Destijds had Johannes zv Henricus Hermans soen overgedragen aan Henricus 

zvw Rodolphus Rover van Vladeracken, tbv Elizabeth ndv voornoemde Henricus, 

door hem verwekt bij Metta dv Wautgherus van Hees, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Epiphanie in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

kamp, in Nistelrode, naast de gemene weg gnd Maetscoet enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus van den Hoeven nzvw voornoemde Rodolphus Rover van 

Vladeracken anderzijds, welke pacht aan voornoemde Johannes was verkocht 

door voornoemde Nijcholaus van den Hoeven. Voornoemde Henricus zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken beloofde thans aan Johannes zvw Arnoldus 

Ghenen soen van Geffen, ervoor te zorgen dat voornoemde Elizabeth, haar 

erfgenamen en haar gemachtigden nimmer voornoemde pacht zullen manen op 

erfgoederen en goederen van voornoemde Johannes zv Arnoldus Ghenen soen, 

door hem verworven van voornoemde Nijcholaus. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Johannes filius Henrici 

Hermans soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: pu) epiphanije Domini et in Busco 

tradendam ex quodam campo sito in parrochia de Nijsterle juxta communem 

plateam dictam Maetscoet ex uno et inter hereditatem Nijcholai van den 

Hoeven filii (dg: quondam Rod) naturalis quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken ex alio (dg: quam pac) venditam dicto Johanni a Nijcholao van 

den Hoeven predicto hereditarie supportasset Henrico filio dicti quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken ad opus Elizabeth filie naturalis eiusdem 

Henrici ab eodem Henrico et Metta filia Wautgheri de Hees pariter genite 

prout in litteris constitutus dictus Henricus promisit super omnia 

Johanni filio (dg: dicti) quondam (dg: He) Arnoldi Ghenen soen #de 

Geffen# quod ipse Henricus antedictam Elizabeth et eius heredes et 

quascumque personas ca[usa]m ab ipsa Elizabeth habentes et habituras 

perpetue tales habebit quod (dg: numquam presumet se jus habere) nec ipsi 

nec eorum (dg: heredes nec) alter antedictam paccionem monebunt aut 

prosequentur ad et supra quascumque hereditates et bona dicti Johannis 

filii Arnoldi Ghenen soen quas hereditates (dg: dictus Ar) idem Johannes 

erga predictum Nijcholaum acquisierat et quod ipse Henricus predictus 

antedictum (dg: Arnoldum) Johannem filium Arnoldi Ghenen soen ab omnibus 

(dg: impett) impetitione en dampnis sibi occacione dicte paccionis 

evenientibus ac eventuris in futurum quitabit et simpliciter indempnem 

servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 072v 04 do 19-02-1405. 

Destijds had Nijcholaus Rover van den Hoeven nzvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken verkocht aan Henricus zvw voornoemde Rodolphus Rover, tbv 

Gertrudis ndv voornoemde Henricus, door hem verwekt bij wijlen Aleijdis dv 

Johannes des Papen soen, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp, in Nistelrode, 

naast de gemene weg gnd Matscoet enerzijds en erfgoed van voornoemde 

verkoper anderzijds, (2) een stuk land, in Nistelrode, tussen voornoemd 

kamp enerzijds en Johannes van Herwarden anderzijds, en de gebouwen op dit 

stuk land. Voornoemde Henricus beloofde thans voor Gertrudis hetzelfde als 
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in het vorige contract. 

 

Notum sit universis quod cum Nijcholaus Rover van den Hoeven filius (dg: 
?l) naturalis quondam Rodolphi Rover de Vladeracken hereditarie 

vendidisset Henrico filio dicti quondam Rodolphi Rover (dg: de 

Vladeracken here) ad opus Gertrudis filie naturalis eiusdem Henrici ab 

eodem Henrico et quondam Aleijde filia Johannis des Papen soen pariter 

genite hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

campo sito in parrochia de Nijsterle juxta communem plateam dictam 

Matscoet ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio atque ex 

pecia terre sita in dicta parrochia inter dictum campum ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Herwarden ex alio atque ex edificiis in eadem 

(dg: ..) pecia terre consistentibus constitutus dictus Henricus promisit 

#pro Gertrude# ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 072v 05 do 19-02-1405. 
Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken 

(*nd) Aleijdis† dv Johannes des Papen soen 

 1. Gertrudis 

(*nd) Metta dv Wautgherus van Hees 

 2. Elizabeth. 

Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen droeg over aan Henricus zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken, tbv (voor 1/3) Gertrudis ndv voornoemde 

Henricus, door hem verwekt bij wijlen Aleijdis dv Johannes des Papen soen, 

en tbv (voor 2/3) Elizabeth ndv voornoemde Henricus, door hem verwekt bij 

Metta dv Wautgherus van Hees, een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen kamp, in Hees, ter plaatse gnd die Vlaessche, tussen erfgoed van 

de commendator van Gemert enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht 

voornoemde Johannes gekocht had van Johannes van den Vlaessche van Hees. 

Zou voornoemde Gertrudis zonder {f.073r} wettig nageslacht sterven dan gaat 

haar 1/3 deel naar andere nkv voornoemde Henricus. Wel heeft voornoemde 

Gertrudis of haar wettige man (als Gertrudis leeft) de bevoegdheid het 1/3 

deel te verkopen en te belasten; en haar wettige man behoudt zijn 

vruchtgebruik. Dezelfde voorwaarde voor het 2/3 deel van Elizabeth. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen (dg: hereditariam 

paccionem unius modii) hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et quodam campo sibi adiacente sitis in 

parrochia de Hees ad locum dictum die Vlaessche inter hereditatem 

commendatoris de Ghemert ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem 

ex alio quam paccionem dictus Johannes erga Johannem van den Vlaessche de 

Hees emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

filio quondam Rodolphi Rover de Vladeracken ad opus Gertrudis filie 

naturalis dicti Henrici ab ipso et quondam Aleijde filia Johannis des 

Papen soen pariter genite et ad opus Elizabeth filie naturalis dicti 

Henrici ab ipso et Metta filia Wautgheri de Hees pariter genite scilicet 

ad opus dicte (dg: Elizabeth pro e) Gertrudis pro una tercia parte et ad 

opus dicte Elizabeth pro duabus terciis partibus cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa !si contingat dictam Gertrudem absque 

 

1184 f.073r. 

 quinta post Valentini: donderdag 19-02-1405. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 07-03-1405. 

 sexta post Valentini: vrijdag 20-02-1405. 

 

BP 1184 f 073r 01 do 19-02-1405. 
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prole legitima ab hoc seculo decedere quod tunc dicta tercia pars dicte 

paccionis ad alios pueros naturales dicti Henrici devolvetur (dg: si et 

in quantum) salva tamen #dicte Gertrudi# (dg: marito legitimo dicte 

Gertrudis) #aut eius pro tempore marito legitimo ipsa Gertrude vivente# 

potestate vendendi huiusmodi terciam partem et obligandi (dg: simili) 

salvo etiam marito legitimo pro tempore dicte Gertrudis suo usufructu in 

tercia parte predicta et simili modo addetur condicio de duabus terciis 

partibus pro Elizabeth predicta. Testes Theodericus et Gerardus datum 

quinta post Valentini. Tradetur dicto Henrico. 

 

BP 1184 f 073r 02 do 19-02-1405. 

Goeswinus Model van der Donc droeg over aan Walterus van Os een b-erfcijns 

van 34 penning 1 oort oude cijns, te weten 1 oude groot van de koning van 

Frankrijk voor 9 penningen gerekend, welke cijns voornoemde Walterus moest 

betalen aan voornoemde Goeswinus Model, gaande uit verscheidene erfgoederen 

van wijlen Henricus Bogart van Osse, nu aan voornoemde Walterus behorend, 

in Oss, ter plaatse gnd Ussen, welke cijns aan Johannes zvw Rodolphus Rover 

van Vladeracken svv voornoemde Goeswinus Model behoorde. 

 

Goeswinus Model van der Donc hereditarium censum XXXIIII denariorum (dg: 

u) unius oirt antiqui census scilicet uno grosso antiquo regis Francie 

pro IX denariis computato quem censum (dg: di) Walterus #de Os# antedicto 

Goeswino Model solvere tenebatur annuatim et hereditarie ex diversis 

hereditatibus quondam Henrici Bogart de Osse nunc ad dictum Walterum 

spectantibus sitis in parrochia de Osse ad locum dictum (dg: Ussen) Ussen 

ut dicebat (dg: hereditarie vendidit dicto Waltero) et qui census ad 

Johannem filium quondam Rodolphi Rover de Vladeracken (dg: spe) socerum 

olim dicti Goeswini Model pertinere consueverat (dg: prout in litteris) 

hereditarie supportavit dicto Waltero promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goeswinus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 073r 03 do 19-02-1405. 

Godefridus zv Robbertus Kersmaker van Geffen verkocht aan zijn voornoemde 

vader Robbertus alle goederen die aan gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Mechtildis ev voornoemde Robbertus resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Robbertus. 

 

Solvit. 

Godefridus filius Robberti Kersmaker de Geffen omnia et singula !sibi de 

morte quondam Mechtildis sue matris uxoris olim dicti Robberti 

successione advoluta et post mortem dicti Robberti successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Robberto suo patri promittens super omnia warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 073r 04 za 07-03-1405. 

Aleijdis wv Johannes Bathen soen droeg over aan Volcwinus zvw Arnoldus 

Volken soen ev Elizabeth dv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes haar 

vruchtgebruik in een hoeve van wijlen voornoemde Johannes Bathen soen, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen. 

 

-. 

Aleijdis (dg fi) relicta quondam Johannis Bathen soen cum tutore 

usufructum sibi competentem in quodam manso dicti quondam Johannis Bathen 

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

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit Volcwino filio 

quondam Arnoldi Volken soen tamquam marito legitimo Elizabeth sue uxori 

filie dictorum Aleijdis et quondam (dg: Aleijdis) #Johannis# promittens 

cum tutore super omnia ratam servare. Testes Berwout et Spina datum 
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sabbato (dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1184 f 073r 05 za 07-03-1405. 

Voornoemde Volcwinus. 

 

{In linker marge een verticale haal om ruimte vrij te laten die niet 

benut is}. 

Dictus Volcwinus. 

 

BP 1184 f 073r 06 do 19-02-1405. 

Johannes van den Borne verhuurde aan Johannes Loijen soen van der 

Zweenslaken een huis, tuin en aangelegen akker van voornoemde Johannes, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd die Groet Donc, tussen 

Johannes Wijeric enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan voornoemde Johannes Wijeric, voor een periode van 4 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405), elk jaar voor 1 

vimmen stro en 15 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, met Lichtmis te leveren en te betalen. Voornoemde Johannes Loijen 

soen zal elk jaar op voornoemde erfgoederen 25 wilgen planten, die 

voornoemde Johannes van den Borne hem zal leveren. Slechts één brief. 

 

Fiet tantum una littera. Solvit. 

Johannes van den Borne domum ortum et agrum terre sibi adiacentem dicti 

Johannis sitos in parrochia de Scijnle ad locum dictum Eijlde in loco 

dicto (dg: Eijlde in) die Groet Donc inter hereditatem Johannis Wijeric 

ex uno et inter communem plateam ex alio tendentes a communi platea ad 

hereditatem dicti Johannis Wijeric ut dicebat locavit Johanni Loijen soen 

van der Zweenslaken ab eodem ad spacium quatuor annorum festum (dg: 

pasche proxime preteritum) penthecostes proxime futurum sine medio 

sequentium possidendos anno quolibet dictorum quatuor annorum pro una 

vijma (dg: s) straminum et pro quindecim novis Gelre gulden scilicet IX 

boddrager pro quolibet gulden computato dandis sibi ab alio quolibet 

dictorum quatuor annorum purificationis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter super omnia 

repromisit tali annexa conditione quod dictus Johannes Loijen soen 

quolibet dictorum quatuor annorum plantabit in hereditatibus predictis 

(dg: ?q) XXV plantas saliceas quas dictus Johannes van den Borne sibi 

deliberabit. Testes Goeswinus et Spina datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 073r 07 do 19-02-1405. 

Johannes en Hadewigis, kvw Hubertus Becker van Tilborch, verkochten aan hun 

oom Ghibo Becker bvw voornoemde Hubertus 1/6 deel in 2 bunder beemd, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Berenbroec, tussen kvw Bartholomeus Jongelinc 

enerzijds en voornoemde Ghibo anderzijds, met een eind strekkend aan Metta 

van den Zande en met het andere eind aan de gemeint, belast met cijnzen en 

pacht. 

 

Solvit. 

Johannes et Hadewigis liberi quondam Huberti Becker de Tilborch cum 

tutore sextam partem ad ipsos !in duobus bonariis prati sitis in 

parrochia de Tilborch ad locum dictum Berenbroec inter hereditatem 

liberorum quondam Bartholomei Jongelinc ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Becker (dg: filii) fratris dicti quondam Huberti ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Mette van den Zande et cum 

reliquo fine ad communitatem (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Ghiboni eorum avunculo 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus et paccione exinde solvendis. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 073r 08 vr 20-02-1405. 

De broers Godefridus Corf en Johannes Corf verklaarden ontvangen te hebben 

van Lambertus zvw Nijcholaus van Goederheijl 15 Hollandse gulden, die 

voornoemde Lambertus verschuldigd was aan kvw Bertholdus Tresen soen alias 

gnd Corf wegens een erfgoed van wijlen Henricus Marinen soen, in Den Bosch, 

in de Kolperstraat, welk erfgoed voornoemde Lambertus verworven10 had van 

voornoemde kvw Bertholdus. 

 

-. 

Godefridus Corf et Johannes Corf eius frater (dg: promis) palam 

recognoverunt se recepisse a Lamberto filio quondam Nijcholai de 

Goederheijl quindecim Hollant gulden quos dictus Lambertus (dg: so) 

tenebatur solvere liberis quondam Bertholdi Tresen soen alias dicti Corf 

occacione hereditatis quondam Henrici Marinen soen site in Busco in vico 

dicto Colperstraet quam hereditatem dictus Lambertus erga predictos 

liberos dicti quondam Bertholdi acquisierat ut dicebant promittentes 

dicti Godefridus et Johannes indivisi super omnia predictum Lambertum de 

dicta pecunie summa indempnem servare. Testes Spina et Wolphart datum 

sexta post Valentini. 

 

1184 f.073v. 

 quinta post Valentini: donderdag 19-02-1405. 

 

BP 1184 f 073v 01 do 19-02-1405. 

De broers Reijnerus en Johannes, kvw Walterus van der Locht van Scijnle, 

beloofden aan Bertha dvw Gerlacus Leijdecker, tbv hr Johannes van Mierde 

priester, 25 gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 20 gemene 

plakken met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Reijnerus et Johannes fratres liberi quondam Walteri van der Locht de 

Scijnle #promiserunt indivisi super omnia# Berthe filie quondam Gerlaci 

Leijdecker ad opus domini Johannis de Mierde presbitri XXV gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato et XX 

gemeijn placken ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus 

et Spina datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 073v 02 do 19-02-1405. 

Thomas zvw Henricus Luijten soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel zvw 

Henricus Coelen soen 3 stukken land, in Hees,(1) ter plaatse gnd Vosberch, 

tussen Henricus van Scijnle enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ter 

plaatse gnd Delscot, tussen Gerardus van Hees enerzijds en Gerardus Corf 

anderzijds, (3) ter paatse gnd Broecwijc, tussen mr Gerlacus van Ghemert 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, voor voornoemde Thomas en zijn 

vrouw Mechtildis hun lijfrente hieruit gereserveerd. 

 

Solvit. 

Thomas filius quondam Henrici Luijten soen tres pecias terre sitas in 

parrochia de Hees quarum una ad locum dictum Vosberch inter hereditatem 

Henrici de Scijnle ex uno et inter communem plateam ex alio altera ad 

locum dictum Delscot inter hereditatem Gerardi de Hees ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Corf ex alio et tercia ad locum dictum Broecwijc 

inter hereditatem magistri Gerlaci de Ghemert ex uno et inter communem 

plateam ex alio site sunt ut dicebat (dg: dedit) hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel filio quondam Henrici Coelen soen ab eodem 

hereditarie possidendas promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere salva dictis Thome et Mechtildi sua! uxori sua pensione vitali 

quam exinde habent solvendam. Testes datum supra. 

 

                         
10 Zie ← BP 1181 p 618v 02 za 10-01-1400, overdracht van een deel in een huis en erf van 
wijlen Henricus Marinen. 
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BP 1184 f 073v 03 do 19-02-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Thomas en zijn vrouw Mechtildis 

dvw Arnoldus Grotart een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Boosch te leveren, gaande uit het voornoemde. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Thome et Mechtildi 

sue uxori filie quondam Arnoldi Grotart vitalem pensionem unius et 

dimidii modiorum siligins mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dictorum amborum seu alterius eorum diutius viventis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex premissis tali annexa conditione 

quod alter diutius vivens in humanis integraliter habebit post eorum 

decessum amborum erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 073v 04 do 19-02-1405. 

Petrus zv Johannes Ghijssellen soen van Os gaf uit aan Johannes die Vrieze 

zvw Arnoldus die Vrieze een stuk land, 6 lopen groot, in Oss, ter plaatse 

gnd Danckelaer, tussen voornoemde Johannes die Vrieze enerzijds en Jacobus 

Berwijns anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes. -. 

Petrus filius (dg: quondam) Johannis Ghijssellen soen de Os peciam terre 

(dg: sit) sex lopinatas continentem sitam in parrochia de Os ad locum 

dictum Danckelaer inter hereditatem Johannis die Vrieze ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Berwijns ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Johanni die Vrieze filio 

quondam Arnoldi die Vrieze ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio (dg: -t.. purificationis) #nativitatis Domini# et in Busco 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Wolph et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 073v 05 .. 11-09-1602. 

De brief van het volgend contract is bij de grote brand van 1419 verloren 

gegaan. Het contract wordt nu voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum vigore apostille posite in margine 

cuiusdam supplicationis ipsis exhibite ad instantiam magistri Johannis 

Deenen nomine et parte leprosorum in Hintham presens contractus 

secundario est ingrossatus eo quod idem magister Johannes jure jurando 

affirmavit litteras primario extensas in magno incendio civitatis 

Busciducensis anno 1419 fuisse combustas quemadmodum hoc etiam dictis 

scabinis certis litteris edocuit et quod juramentum per magistrum 

Johannem de Berkel et me est confirmatum. Actum XIa septembris XVIc 

secundo. 

 

BP 1184 f 073v 06 do 19-02-1405. 

Henricus Machelini van Tricht verkocht aan Nijcholaus Bollen verwer een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft die aan verkoper behoort in een hoeve lands, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, te weten uit de helft die gelegen 

is tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en de andere 

helft die behoort aan erfg vw Hubertus van Goubordingen anderzijds, belast 

met de hertogencijns. 

 

Henricus Machelini de Traiecto hereditarie vendidit Nijcholao Bollen 

tinctori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate 
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ad dictum venditorem spectante in quondam manso terre (dg: #novem# sito) 

#sita! in# parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout (dg: inter 

jan hereditatem mense sancti spiritus ex) scilicet ex illa medietate que 

sita est inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

(dg: here) reliquam medietatem dicti mansi ad (dg: liberos dicti) heredes 

(dg: dicti) quondam Huberti de Goubordingen spectantem (dg: dicti) ex 

alio atque ex attinentiis primodicte medietatis dicti mansi singulis et 

universis promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu !censu domini ducis exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: Th) Wolphart et Gerardus 

datum (dg: in) quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 073v 07 do 19-02-1405. 

Petrus zvw Hermannus Teijen soen droeg over aan zijn broer Rutgherus zvw 

voornoemde Hermannus alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Henricus zvw voornoemde Hermannus, gelegen onder 

Groot Lith, met de onraad die erbij hoort. 

 

Petrus filius quondam Hermanni Teijen soen omnes et singulas hereditates 

sibi de morte quondam Henrici sui fratris filii dicti quondam Hermanni 

successione advolutas quocumque locorum infra parrochiam de Groet Lijt 

situatas simul cum oneribus dictis onraet ad premissas hereditates 

spectantibus ut dicebat hereditarie supportavit Rutghero suo fratri filio 

dicti quondam Hermanni promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 073v 08 do 19-02-1405. 

Voornoemde Rutgherus zvw Hermannus Teijen soen droeg over aan zijn broer 

Petrus zvw voornoemde Hermannus al zijn erfgoederen gelegen onder Kessel en 

Maren, met maasdijken, zegedijken, waterlaten en sloten. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

(dg: Scribatur quamvis sit cancellatum). 

Dictus (dg: l) Rutgherus omnes et singulas suas hereditates quocumque 

locorum infra parrochias de Kessel et de Maren consistentes sive sitas 

(dg: ut dicebat hereditarie ven) simul cum aggeribus Mose zegediken 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebat hereditarie 

supportavit Petro suo fratri filio dicti quondam (dg: Rutgheri) 

#Hermanni# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradatur dicto Rutghero. 

 

BP 1184 f 073v 09 do 19-02-1405. 

Nijcholaus van den Broecke zvw Andreas van Eirde en Elizabeth dv Johannes 

van Ghemonden beloofden aan Johannes Steffenere zvw Petrus van Druenen 52 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) in Den 

Bosch, op de zolder van voornoemde Johannes te leveren. 

 

Nijcholaus van den Broecke filius quondam Andree de Eirde et Elizabeth 

filia Johannis de Ghemonden promiserunt indivisi super omnia Johanni 

Steffenere filio quondam Petri de Druenen LII modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et in Busco 

supra solarium dicti Johannis tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 073v 10 do 19-02-1405. 

De broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus Coenen soen, verklaarden dat 

Goeswinus Wedigen en Gerardus Pels betaald hebben 5 Gentse nobel, 36 

botdrager voor 1 nobel gerekend, die Johannes van Oijen zvw Willelmus van 

Oijen en zijn medeschuldenaren verschuldigd waren aan Johannes van 

Vlerdingen {f.074r} op verschillende termijnen te betalen. De brief 

overhandigen aan wie van beiden het eerst komt. 
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Conrardus et Philippus fratres liberi Hermanni Coenen soen palam 

recognoverunt eis per (dg: Johannem de Oijen filium quondam Johannis de 

Willelmi de Oijen) #Goeswinum Wedigen et Gerardum Pels# fore satisfactum 

de quinque Gentsche nobel scilicet XXXVI #boddrager# (dg: placken) pro 

quolibet nobel computato quos (dg: di dictus) Johannes de Oijen #filius 

quondam Willelmi de Oijen# et eius condebitores solvere tenebantur 

Johanni de Vlerdingen 

 

1184 f.074r. 

 quinta post Valentini: donderdag 19-02-1405. 

 

BP 1184 f 074r 01 do 19-02-1405. 

ad diversos terminos persolvendos ut dicebant clamantes inde quitos et 

promiserunt dicti (dg: Johannem de Oijen et eius condebitores) Conrardus 

et Philippus anntedictos Goeswinum et Gerardum de premissis indempnes 

servare. Testes (dg: Goe) Wolph et Gerardus datum quinta post Valentini. 

Tradatur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 074r 02 do 19-02-1405. 

Goeswinus Model zv Bertoldus droeg over aan Henricus Mathijs soen van Bakel 

en Johannes van den Venne 20 schelling geld b-erfpacht, met Lichtmis te 

betalen, welke cijns voornoemde Goeswinus Model verworven had van Willelmus 

wettige zv Elizabeth wv Roverus zvw Henricus Wavernaijs van Beke, door 

voornoemde Roverus en Elizabeth samen verwekt. De brief overhandigen aan 

hen of aan Johannes Hoerken. 

 

Solvit. 

Goeswinus Model filius Bertoldi XX solidos hereditarii census monete 

solvendos hereditarie purificationis quem censum dictus Goeswinus Model 

erga Willelmum filium legitimum Elizabeth relicte quondam Roveri filii 

quondam Henrici Wavernaijs de Beke ab eisdem Rovero et quondam Elizabeth 

predictis pariter genitum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Mathijs soen de Bakel et Johanni van den Venne cum 

omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum 

supra. Tradatur littera eis vel Johanni Hoerken. 

 

BP 1184 f 074r 03 do 19-02-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven beloofde aan 

Bruijstinus Jans soen van Oesterwijc 100 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te 

betalen. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven promisit 

super omnia Bruijstino Jans soen de Oesterwijc centum novos Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden 

computato ad eius monitionem persolvendos. Testes Theodericus et Spina 

datum supra. 

 

BP 1184 f 074r 04 do 19-02-1405. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes Lierincs soen, en Arnoldus Bac 

ev Yda dvw voornoemde Johannes verkochten aan Arnoldus smid zv Henricus 

smid van Straten 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, die Johannes 

Coloengart beloofd had aan wijlen voornoemde Johannes Lierincs, met 

Lichtmis in Oirschot in de herdgang van Straten te leveren, gaande uit een 

beemd, gnd die Veersdoncs Beempt, in Oirschot, tussen wijlen voornoemde 

Johannes Lierincs enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Solvit II boddrager. 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Johannis Lierincs soen (dg: 

duo) et Arnoldus Bac maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie 
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dicti quondam Johannis duos modios bone et dative siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Oerscot quos Johannes Coloengart promisit se daturum 

et soluturum dicto quondam Johanni Lierincs hereditarie purificationis et 

in (dg: Oer) parrochia de Oerscot in pastoria de Straten tradendos ex 

quodam prato dicto die Veersdoncs Beempt sito in parrochia de Oerscot 

inter hereditatem dicti quondam Johannis Lierincs ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo fabro 

filio Henrici fabri de Straten promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam 

Johannis Lierinc et quorumcumque eius heredum deponere. Testes 

Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 074r 05 do 19-02-1405. 

Voornoemde Henricus smid van Straten vv voornoemde koper verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Dictus Henricus faber de Straten #pater dicti emptoris# prebuit (dg: et 

Arnoldus faber eius filius cessit et Henricus pater reportavit) 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 074r 06 do 19-02-1405. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten verkocht aan 

Arnoldus Bac zvw Henricus Bac van Bergheeijcke een beemd, gnd die 

Nagelsdonc, van wijlen voornoemde Johannes, in Oirschot, in de herdgang van 

Straten, tussen Willelmus Hupelman enerzijds en Godefridus Wever 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan Katherina van Best, belast 

met 12½ penning oude cijns aan de hertog. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijerinc de Straten 

quoddam pratum #dictum die Nagelsdonc# dicti quondam Johannis situm in 

parrochia de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem (dg: 

Katherine de Best) Willelmi Hupelman ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Wever ex alio tendentem a communitate ad hereditatem Katherine 

de Best ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Bac filio quondam Henrici 

Bac de Bergheeijcke promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: uno s) XII et dimidio denariis antiqui census (dg: 

domino antiqui census) domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 074r 07 do 19-02-1405. 

Johannes van Dijnther droeg over aan zijn dochter Theoderica alle 

opbrengsten van een hoeve met toebehoren en van een molen van voornoemde 

Johannes, in Oss. Voornoemde jkvr Theoderica zal die opbrengsten ontvangen 

totdat zij daaruit gebeurd zal hebben 25 pond, 1 groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend. Voornoemde Theoderica, 

haar zuster Aleijdis en hun medeschuldenaren zullen niet verplicht zijn een 

rosoliemolen te bouwen behalve driekwart jaar nadat voornoemde Theoderica 

voornoemd geld zal hebben ontvangen. En voornoemde Johannes zal daarom niet 

vragen mbv brieven waarin voornoemde gezusters en hun medeschuldenaren 

beloofden die rosoliemolen te bouwen, behalve na een periode van 9 maanden 

na de volledige betaling van voornoemde geldsom. 

 

Johannes de Dijnther omnes et singulos proventus blada et fructus et 

emolumenta sibi proveniendos (dg: ac eu) de manso cum suis attinentiis 

dicti Johannis sito in parrochia de Os atque de quodam molendino dicti 

Johannis cum suis juribus consistente in parrochia predicta ut dicebat 

legitime supportavit #domicelle# Theoderice sue filie #ab eadem 

possidendos donec et quousque ipsa domicella inde perceperit et levaverit 

XXV libras grosso Turonensi denario monete regis Francie pro XVI denariis 

computato# promittens super omnia ratam servare tali annexa conditione 

quod dicta Theoderica et Aleijdis eius soror et eorum! condebitores non 

tenebuntur construere vel edificare molendinum equorum cum quo oleum 
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deberet torculari et exprimi nisi per spacium trium quartarum partium 

anni postquam ipsi domicelle Theoderice de predicta pecunia fuerit 

satisfacta et dictus Johannes non petet nec prosequetur jus mediantibus 

litteris in quibus dicte sorores (dg: pro) et eorum! condebitores 

promiserant edificare aut construere molendinum predictum nisi (dg: per 
?si) post (dg: ?tr) novem menses plenariam solucionem dicte pecunie 

immediate sequentes ut dictus Johannes recognovit. Testes Theodericus et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 074r 08 do 19-02-1405. 

Arnoldus van Hoemen van Lijt verkocht aan Gerardus Balijart, tbv mr 

Johannes van Zelant, 3 morgen land uit 4 morgen 2 hont land, welke 4 morgen 

2 hont gelegen zijn in Groot Lith, ter plaatse gnd Hompelsche Hoeve, tussen 

erfgoed van kvw Ghibo Coppen soen enerzijds en Zeelkinus Melijs soen en de 

zijnen anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Tiende Wech en 

met het andere eind aan de plaats gnd die Beemde, zoals die 4 morgen 2 hont 

land daar liggen met de maat gnd hoefslach, en dan de 3 morgen die gelegen 

zijn naast voornoemde kvw Ghibo Coppen soen en voornoemd erfgoed van 

voornoemde kinderen enerzijds en de resterende 8 hont land van voornoemde 

Arnoldus van Hoemen anderzijds, welke 3 morgen strekken vanaf voornoemde 

weg gnd die Tijende Wech tot aan de plaats gnd die Beemde, vrij van dijken, 

belast met waterlaten, sloten en sluizen, binnenlands gelegen, en elke 

morgen belast met 4 penning cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in 

Luik. 

 

Arnoldus de Hoemen de Lijt tria jugera terre de quatuor jugeribus et 

duobus hont terre que quatuor jugera et duo hont terre sita sunt in 

parrochia de (dg: Lijt a) Groet Lijt ad locum dictum Hompelsche Hoeve 

inter hereditatem liberorum quondam (dg: Jacobi Ghiben) #Ghibonis Coppen 

{in linker marge: Coppen soen}# soen ex uno et inter hereditates (dg: et) 

Zeelkini Melijs soen et eius sociorum ex alio tendentia cum uno fine ad 

viam dictam die Tiende Wech et cum reliquo fine ad locum dictum die 

Beemde in ea quantitate qua dicta quatuor jugera et duo hont terre ibidem 

per mensuram dictam hoefslach sita sunt scilicet illa tria jugera terre 

(dg: qu) dictorum quatuor jugerum et duorum hont terre que sita sunt 

contigue juxta dictam  hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Ghibonis Coppen soen inter eandem hereditatem dictorum liberorum ex uno 

et inter reliqua octo hont terre dicti Arnoldi de Hoemen ex alio et que 

tria jugera terre tendunt a dicta via die Tijende Wech vocata usque ad 

dictum locum die Beemde vocatum ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

Balijart ad opus magistri Johannis de Zelant promittens super omnia (dg: 

W) habita et habenda warandiam tamquam de hereditate ab omnibus aggeribus 

libera et obligationem deponere exceptis aqueductibus fossatis et slusis 

ad premissa spectantibus et infra terram sitis et excepto! quatuor 

denariis census capitulo sancti Lamberti Leodiensis (dg: exinde) de 

quolibet jugere dictorum trium jugerum terre solvendis. Testes Wolph et 

Neijnsel datum quinta post Valentini. 

 

1184 f.074v. 

 sexta post Valentini: vrijdag 20-02-1405. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1405. 

 secunda post Valentini: maandag 16-02-1405. 

 

BP 1184 f 074v 01 vr 20-02-1405. 

Arnoldus Grotart machtigde zijn zoon Jordanus zijn cijnzen, renten, pachten 

en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Arnoldus Grotart dedit et contulit Jordano suo filio potestatem monendi 

suos census redditus et pacciones et credita quecumque que sibi debentur 

et debebuntur a personis quibuscumque et bona sua regendi usque ad 
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revocationem. Testes Goeswinus et Neijnsel datum sexta post Valentini. 

 

BP 1184 f 074v 02 vr 20-02-1405. 

Maria wv Erenbertus zv Johannes Erenbrechts soen maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 40 pond geld, die de broers Willelmus, 

Johannes, Ghevardus en Theodericus Bijlant, kvw hr Johannes van Eijndoven 

ridder, Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven en Arnoldus die 

Veer beloofd hadden aan Henricus van Hoemen zvw Johannes en Erenbertus zv 

Johannes Erenbrechts soen, szvw Hubertus van Hellu, en Hadewigis dvw 

voornoemde Hubertus van Hellu, met Sint-Petrus-Stoel te betalen. 

 

(dg: Hadewigis filia quondam Huberti de Hellu) #Maria relicta quondam 
!Renberti filii Johannis Erenbrechts soen# terciam partem hereditarii 

census XL (dg: s) librarum monete quem censum (dg: Johannes) Willelmus 

Johannes Ghevardus et Theodericus Bijlant fratres liberi domini quondam 

Johannis de Eijndoven militis Arnoldus de Eijndoven filius quondam 

Ghevardi de Eijndoven et Arnoldus die Veer promiserant se daturos et 

soluturos Henrico de Hoemen filio quondam Johannis Erenberto filio 

Johannis Erenbrechts soen generis quondam Huberti de Hellu et Hadewigi 

filie eiusdem quondam Huberti de Hellu hereditarie Petri ad cathedram 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 074v 03 vr 20-02-1405. 

Katherina wv Hermannus Loden maande 3 achterstallige jaren van voornoemde 

cijns. 

 

Katherina relicta quondam Hermanni Loden terciam partem dicti census 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 074v 04 za 21-02-1405. 

Willelmus van Beke smid beloofde aan Albertus gnd Aeb Mutsart 64 gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) te betalen. 

 

-. 

Willelmus de Beke faber promisit super omnia Alberto dicto Aeb Mutsart 

LXIIII gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Goeswinus 

datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1184 f 074v 05 ma 16-02-1405. 

Andreas van Drodis en Stephanus van Merlingus maakten namens de lombarden 

in Den Bosch bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

verscheidene debiteuren van de lombarden. 

 

(dg: Johannes de Dijnther) Andreas de Drodis et Stephanus de Merlingo ex 

parte et nomine lombardorum in Busco omnes et singulas venditiones et 

alienationes factas per quoscumque debitores dictorum lombardorum 

calumpniaverunt. Testes Theodericus Goeswinus Tijt Wolphart Neijnsel et 

Gerardus datum secunda post Valentini. 

 

BP 1184 f 074v 06 vr 20-02-1405. 

Johannes die Groet ev Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde priester droeg 

over aan Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv 

voornoemde Nijcholaus, een b-erfcijns van 48 schelling 4 penning gemeen 

paijment, die de stad Den Bosch beurde, gaande uit 1/3 deel van het vierde 

kamp, welk kamp 8 morgen 4 hont groot is, gelegen voor Vlijmen, over de weg 

naar de beemden van Cromvoirt, tussen Johannes Coninc en de zijnen 

enerzijds en Egidius van de Doorn en de zijnen anderzijds, welke cijns aan 

hr Adam van Mierde priester was overgedragen door Nijcholaus van Berze. 
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Johannes die Groet maritus et tutor Hille sue uxoris filie legitime 

quondam domini Ade de Mierde presbitri hereditarium censum XLVIII 

solidorum et quatuor denariorum communis pagamenti quem oppidum de Busco 

solvendum habuit annuatim ex tercia parte quarti campi octo jugera et 

quatuor hont continentis siti ante Vlijmen ultra plateam versus prata de 

Crumvoert inter hereditatem Johannis Coninc et suorum consociorum et 

hereditatem Egidii de Spina et suorum in hoc consociorum supportatum 

domino Ade de Mierde presbitro a Nijcholao de Berze prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad opus 

Ghisenradis sue matris relicte dicti quondam Nijcholai cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare (dg: et obligationem 

ex parte sui dep). Testes Berwout et Tijt datum sexta post Valentini. 

 

BP 1184 f 074v 07 vr 20-02-1405. 

Voornoemde Johannes die Groet ev Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde 

priester droeg over aan voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv 

zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, 1/3 deel van het vierde 

kamp, welk kamp 8 morgen 4 hont land groot is, gelegen voor Vlijmen, boven 

de weg naar de beemden gnd die Cromvoertsche Beemde, tussen Johannes 

Conincs en de zijnen enerzijds en Egidius van den Doern en de zijnen 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde beemden gnd die Cromvoertssche 

Beemde tot aan de weg aldaar, aan hr Adam van Mierde priester gerechtelijk 

verkocht door Arnoldus Rover Boest. 

 

Dictus Johannes ut supra terciam partem (dg: cuiusdam) #quarti# campi qui 

campus octo jugera et quatuor hont terre continet siti ante Vlijmen 

superius plateam versus prata dicta die Cromvoertsche Beemde inter 

hereditatem Johannis Conincs et eius sociorum ex uno et hereditatem 

Egidii van den Doern et eius sociorum ex !latere tendentis a dictis 

pratis die Cromvoertssche Beemde vocatis usque ad plateam ibidem venditam 

domino Ade de Mierde presbitro per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco ab Arnoldo Rover Boest prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Gerardo ad opus dicte Ghisenradis cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 074v 08 vr 20-02-1405. 

Voornoemde Johannes die Groet ev Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde 

priester droeg over aan voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv 

zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, een b-erfcijns van 8 pond 

geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit 3 morgen land, ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen Nijcholaus van Berze enerzijds en Henricus 

Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere anderzijds, aan Adam van Mijerde 

verkocht door Engbertus Ludinc zvw Petrus Pijnappel. 

 

Dictus Johannes ut supra hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis baptiste ex tribus jugeribus 

terre sitis in loco dicto die Hoeven inter hereditatem Nijcholai de (dg: 

Beirze) Berze ex uno et inter hereditatem Henrici Scilder filii quondam 

Nijcholai Scilder senioris ex alio venditum Ade de Mijerde ab Engberto 

Ludinc filio quondam Petri Pijnappel prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Gerardo ad opus dicte sue matris cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 074v 09 za 21-02-1405. 

Henric Steenwech zvw Gerit Monic verklaart dat de ijzeren haken die hij 

heeft laten steken in de muur die staat tussen huis en erf van Wouter 

Coptiten, in Den Bosch, op Zijle, enerzijds en het huis en erf van 

voornoemde Henric anderzijds, en aan welke haken de poort van voornoemde 

Henric zal hangen, dat die haken daar gestoken zijn bij gratie van 

voornoemde Wouter. Henric verklaart die muur geheel behoort aan voornoemde 

Wouter en dat hij geen rechten in de muur heeft. Hij belooft om, als Wouter 
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dat wil, die haken en boog te verwijderen. 

 

Duplicetur. 

Henric Steenwech soen wilner Gerits Monic kent ende lijet dat alsulken 

ijseren haken als die voirs Henric heeft doin steken in der muren wesende 

tusschen huijs ende erve (dg: dicti) Wouters Coptiten gelegen in 

sHertogenbosch opten Zijle aen deen side ende tusschen huijs ende erve 

des voirs Henrics op dander side (dg: dat die haken dair sijn gesteken) 

ende in welken ijseren haken die porte des voirs Henric hanghen sal dat 

die haken dair sijn gesteken bij onthoutkennisse ende van gratien des 

voirs Wouters ende voirt kent Henric dat (dg: hi gheen recht en) die 

voirs muer alinglic toebehuert den voirs Wouteren also verre als die 

clesoir dair steken ende dat hi Henric voirs gheen recht en heeft in der 

muren voirs noch van rechts weghen gheen macht en heeft die voirs haken 

in der voirs muren te steken noch in den eijnde der muren des voirs 

Wouters gelegen voir aen die straet noch dat die ?kache (dg: -n) van der 

poirten des voirs Henrics# niet van recht en steet (dg: aen ende aptur) 

noch gemaect en is op ende aen den mueren voirs (dg: promittens) 

gelovende op hem ende sijn goet die haken ende boge #ter begerten Wouters 

voirs# (dg: ..) ute te trecken ende te rumen van der muren voirs. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

1184 f.075r. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1405. 

 

BP 1184 f 075r 01 za 21-02-1405. 

Hadewigis dvw Hubertus Becker van Tilborch verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Scuijtken, tbv hem en Gerardus, Amelius, Amisius, Petrus, 

Elizabeth en Katherina, kvw voornoemde Johannes Scuijtken, (1) 8 lopen 

land, in Tilburg, tussen Reijnkinus van Broechoven enerzijds en Ghibo 

Becker anderzijds, (2) 4 lopen land, in Tilburg, tussen Paulus van den 

Schueren enerzijds en Johannes Haghart anderzijds, welke 8 en 4 lopen land 

aan voornoemde Hadewigis gekomen waren na erfdeling tussen haar en haar 

broer Johannes, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 28 lopen 

rogge. Elizabeth wv voornoemde Johannes en mv voornoemde kinderen zal, zo 

lang zij leeft, de helft van het voornoemde bezitten. 

 

Solvit. Tradatur alteri prius venienti. 

Hadewigis filia quondam Huberti Becker de Tilborch cum tutore octo 

lopinatas terre sitas in parrochia de Tilborch inter hereditatem 

Reijnkini de Broechoven ex uno et inter hereditatem Ghibonis Becker ex 

alio atque quatuor lopinatas terre sitas in dicta parrochia inter 

hereditatem Pauli van den Schueren ex uno et inter hereditatem Johannis 

Haghart ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt (dg: ut quas octo 

lopin) que octo lopinate et quatuor lopinate terre (dg: f) dicte Hadewigi 

mediante divisione hereditaria !paccione habita prius inter ipsam et (dg: 

eius) Johannem eius fratrem cesserunt in partem prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni (dg: fi) filio quondam Johannis Scuijtken ad 

opus sui et ad opus Gerardi Amelii Amisii Petri Elizabeth et Katherine 

liberorum dicti quondam Johannis Scuijtken #(pro una medietate et ad opus 

Elizabeth matris)# cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione XXVIII lopinorum siliginis exinde solvendis tali 

annexa conditione quod Elizabeth #relicta dicti quondam Johannis# mater 

dictorum liberorum medietatem premissorum possidebit ad eius vitam post 

eius decessum ad dictos liberos devolvendam. Testes Tijt et Gerardus 

datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1184 f 075r 02 za 21-02-1405. 

Arnoldus Roester deed afstand tbv voornoemde kinderen. 
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Solvit. 

Arnoldus Roester super premissis et jure ad opus dictorum liberorum 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere addita conditione ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 075r 03 za 21-02-1405. 

Arnoldus Grotart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge een verticale haal}. Solvit. 

Arnoldus Grotart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 075r 04 za 21-02-1405. 

Egidius van Gheel schonk aan Johannes van Ghewanden en zijn vrouw 

Conegondis dv voornoemde Egidius 2/3 deel van een hoeve van voornoemde 

Egidius, in Dinther, ter plaatse gnd Boege, met gebouwen, beemden, weiden, 

gemeinten en ander toebehoren, zoals Ghisbertus Strijckeappel die hoeve 

thans als hoevenaar bezit, uitgezonderd ongeveer 7 bunder beemd die aan 

voornoemde Johannes van Gewanden behoren, welke beemden en broekland 

voornoemde Johannes van Gewanden verworven had van Hubertus van Ghemert, 

met de beesten op de hoeve die aan voornoemde Egidius behoren, 

belast met cijnzen en hoenderen aan de heer van Helmond en de heer van 

Hezewijc. Hiermee heeft voornoemde Egidius voldaan aan al hetgeen hij 

beloofd had aan voornoemde Johannes en Conegondis. 

 

(dg: duplicetur). 

Egidius de Gheel duas tercias (dg: ter) partes cuiusdam mansi dicti 

Egidii siti in parrochia de Dijnther ad locum dictum Boege simul cum 

edificiis pratis pascuis communitatibus et ceteris attinentiis dictarum 

duarum terciarum partium dicti mansi singulis et universis quocumque (dg: 

litteris) locorum consistentibus prout Ghisbertus Strijckeappel ipsum 

mansum cum suis attinentiis predictis tamquam colonus ad presens colit et 

possidet exceptis (dg: pratis et ceteris paludialibus) #septem bonariis 

prati vel circiter# ad Johannem de Gewanden spectantibus quas prata et 

terre! paludiales (dg: ad) dictus Johannes de Gewanden #erga Hubertum de 

Ghemert acquisierat# (dg: nondum pertinebant# scilicet dividendo dictum 

mansum cum suis attinentiis predictis in tres partes equales duas de hiis 

#simul cum bestiis supra predictum mansum consistentibus ad dictum 

Egidium pertinentibus# hereditarie supportavit Johanni de Ghewanden 

predicto cum Conegonde eius uxore filia dicti Egidii nomine dotis ad jus 

opidi de Busco promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus et pullis domino de Helmont et domino de Hezewijc 

exinde solvendis et hiis mediantibus dictus Johannes palam recognovit 

sibi per predictum Egidium fore satisfactum ab omnibus (dg: bonis) !que 

dictus Egidius promiserat dicto Johanni cum dicta Conegunde nomine dotis 

clamans inde quitum. Testes Tijt et Neijnsel datum in profesto Petri ad 

cathedram. 

 

BP 1184 f 075r 05 za 21-02-1405. 

(dg: voornoemde Eg). 

 

(dg: dictus Eg). 

 

BP 1184 f 075r 06 za 21-02-1405. 

Voornoemde Egidius verkocht 1/3 deel van voornoemde hoeve aan voornoemde 

Johannes van Ghewanden. 

 

Dictus Egidius terciam partem premissorum hereditarie vendidit dicto 

Johanni de Ghewanden promittens super omnia ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 075r 07 za 21-02-1405. 

Henricus van Krekelhoven zvw Petrus van Krekelhoven verkocht aan Wellinus 

van Beke een n-erfcijns van 20 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 2 hoeven van wijlen voornoemde Petrus, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, van welke 2 hoeven er één aan verkoper gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde vader Petrus en de andere na overlijden van zijn zuster 

Conegundis dvw voornoemde Petrus, belast met hertogencijnzen, b-erfpachten 

geschat op een totaal van 8 mud rogge aan verscheidene lieden, en een 

b-erfcijns van 10 oude schilden aan voornooemde Wellinus. 

 

Henricus de Krekelhoven (dg: hereditarie vendidit) filius quondam Petri 

de Krekelhoven hereditarie vendidit Wellino de Beke (dg: hereditariam 

paccionem) hereditarium censum XX librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex duobus mansis dicti quondam Petri sitis in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver atque ex attinentiis dictorum 

duorum mansorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis quorum duorum mansorum unus dicto venditori de morte dicti 

quondam Petri sui patris et reliquus sibi de morte quondam Conegundis sue 

sororis filie dicti quondam Petri successione sunt advoluti ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et #aliam# 

obligationem deponere exceptis censibus domini ducis et hereditariis 

paccionibus ad summam octo modiorum siliginis estimatis (dg: et 

hereditario c) diversis hominibus et hereditario censu X aude scilde 

dicto Wellino exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 075r 08 za 21-02-1405. 

Vervolgens beloofde Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven 

voornoemde hoeven voldoende van waarde te houden voor de betaling van 

voornoemde cijns van 20 pond. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constititus Willelmus de 

Broechoven filius quondam Henrici #de Broechoven# promisit super omnia 

habita et habenda dictos mansos cum suis attinentiis pro solucione dicti 

census XX librarum sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 075r 09 za 21-02-1405. 

Voornoemde Henricus van Krekelhoven beloofde voornoemde Willelmus 

schadeloos te houden. 

 

(dg: solvit). 

Dictus Henricus de Krekelhoven promisit super omnia habita et habenda 

dictum Willelmum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 075r 10 za 21-02-1405. 

Godefridus van Driel verklaarde namens Zanderus Zanders soen dat (dg: de 

executores testamenti van wijlen Thomas Willems soen) Matheus Posteel en 

Matheus zv Johannes Matheeus soen voldaan hebben het 1/3 deel, dat aan 

voornoemde Zanderus behoorde, in een erfcijns van 40 schelling paijment en 

in 40 gulden, welke cijns en 40 gulden wijlen voornoemde Thomas in zijn 

testament had vermaakt aan zijn ware erfgenamen. Zouden voornoemde Matheus 

en Matheus binnen 4 jaar hiervan schade ondervinden, dan zal voornoemde 

Godefridus hen schadeloos houden. 

 

Godefridus de Driel ex parte et nomine Zanderi Zanders soen palam 

recognovit sibi per (dg: executores testamenti quondam Thome Willems soen 

fore satisfactum) #Matheum Posteel et Matheum filium Johannis Matheeus 

soen fore satisfactum# de (dg: X) tercia parte que ad dictum Zanderum 

spectabat in hereditario (dg: LXXI gulden quos) #censu (dg: XL) XL 

solidorum pagamenti et in XL gulden quos censum et XL gulden# dictus 

quondam Thomas in suo testamento legaverat sui! veris heredibus ut 
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dicebat promittens super omnia si aliqua dampna occacione dicte pecunie 

evenerit infra spacium quatuor annorum proxime futurorum ipsis #Matheo et 

Matheo# (dg: executoribus predictis) quod tunc dictus Godefridus ipsos 

(dg: executores) #Matheum et Matheum# inde indempnes servabit (dg: ut 

ipse super omnia promisiit Matheo Posteel et Johanni Matheo filio 

Johannis Matheeus soen ad opus eorum et ad opus suorum coexecutorum). 

Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

1184 f.075v. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1405. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 

BP 1184 f 075v 01 za 21-02-1405. 

Arnoldus Veer beloofde aan Johannes van Vladeracken 10 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Kerstmmis over een jaar (za 25-

12-1406) te betalen. 

 

Arnoldus Veer promisit super omnia Johanni de Vladeracken X Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Spina et Gerardus datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1184 f 075v 02 za 21-02-1405. 

Arnoldus Jans soen van Crumvoirt beloofde aan Jacobus Kesselman 63 gulden, 

9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren 

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

 

Arnoldus Jans soen de Crumvoirt promisit super omnia Jacobo Kesselman 

LXIII gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden !ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 075v 03 za 21-02-1405. 

Johannes Matheeus soen en zijn zoon Matheus verkochten aan Matheus Posteel 

de oudere zvw Henricus Posteel 3/8 deel die aan hen behoren in de helft van 

een huis en tuin, in Den Bosch, (dg: ter plaatse gnd Uilenburg) over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Godefridus van Rode enerzijds en erfgoed van 

wijlen Wijnricus Sreijnmaker anderzijds, te weten in de helft naast 

voornoemd erfgoed van wijlen Wijnricus, belast met een cijns die wijlen 

Thomas Willems soen hieruit betaalde. 

 

Johannes Matheeus soen et (dg: Johannes) Matheus eius filius tres octavas 

partes ad ipsos spectantes in (dg: domo et orto sitis) medietate domus et 

orti sitorum in Busco (dg: ad locum dictum Ulenborch) ultra pontem bladi 

inter hereditatem Godefridi de Rode ex uno et inter hereditatem quondam 

Wijnrici Sreijnmaker ex alio scilicet in illa medietate que sita est 

contigue juxta dictam hereditatem dicti quondam Wijnrici ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Matheo Posteel seniori filio quondam Henrici 

Posteel promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem (dg: 

ex) deponere excepto censu quem Thomas quondam Willems soen exinde 

solvere consuevit et tenebatur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 075v 04 za 21-02-1405. 

Johannes zvw Walterus Bije ev Elizabeth dvw Johannes die Lodder van 

Berlikem droeg over aan Willelmus Lambrechts soen een huis, erf en tuin, 

tezamen 3 lopen roggeland groot, in Berlicum, naast het kerkhof van de kerk 

van Berlicum, tussen Willelmus Lambrechts soen enerzijds en Henricus 

Wouters soen anderzijds, welk huis, erf en tuin voornoemde Elizabeth dvw 

Johannes Lodder verworven had van Elizabeth dvw Gerardus Machiels soen. 
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Solvit. 

Johannes filius (dg: quondam Johannis Wouters soen) #quondam Walteri 

Bije# maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis die Lodder de Berlikem domum et aream et ortum (dg: et) 

tres lopinatas terre siliginee simul continentes sitos in parrochia de 

Berlikem juxta cijmiterium ecclesie de Berlikem inter hereditatem 

Willelmi Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Henrici Wouters soen 

ex alio quos domum aream et ortum predicta Elizabeth filia quondam 

Johannis Lodder erga Elizabeth filiam quondam Gerardi Machiels soen 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit tradidit et 

effestucando resignavit Willelmo Lambrechts soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicte Elizabeth sue uxoris deponere (dg: b). Testes Berwout et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 075v 05 do 26-02-1405. 

Ludekinus metten Ymen zvw Cristianus van Zeelst verkocht aan Bertholdus 

Hennens soen (1) een akker lands, gnd den Creijenacker, eertijds van Ghibo 

Keijot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen Jacobus van 

Wijel enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds, (2) een stuk land, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, op de plaats gnd Lewerken 

Eijghen, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en kvw Willelmus van Beke 

anderzijds, (3) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Theede, naast de plaats gnd de Vlaessche, tussen Johannes Groet enerzijds 

en Jacobus Lieveraden soen anderzijds, belast met wegen en met een stuk 

dijk dat aan voornoemde Ghibo behoorde, in Gestel, tussen 2 bruggen aldaar, 

welk stuk dijk voornoemde koper voortaan zó zal onderhouden dat andere 

erfgoederen van voornoemde Ghibo daarvan geen schade ondervinden. 

 

Duplicetur. Unam habet Ludekinus. 

Ludekinus metten Ymen filius quondam Cristiani (dg: -us) de Zeelst 

quendam agrum terre dictum den Creijenacker dudum Ghibonis Keijot situm 

in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Thede inter 

hereditatem Jacobi de Wijel ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Aggere ex alio item peciam terre sitam in dictis parrochia et loco supra 

locum dictum Lewerken Eijghen inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Beke ex alio atque 

peciam terre sitam in dicta parrochia in dicto loco Theede vocato juxta 

locum dictum de Vlaessche inter hereditatem Johannis Groet ex uno et 

inter hereditatem Jacobi Lieveraden soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Bertholdo Hennens soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis viis per premissa transeuntibus et pecia 

aggeris que ad dictum (dg: quondam) Ghibonem pertinere consueverat sita 

in Ghestel predicta inter duos pontes ibidem quam peciam aggeris dictus 

emptor nunc deinceps in bona dispositione tenebit sic quod supra alias 

hereditates dicti Ghibonis dampna exinde non eveniant ut ipse emptor sub 

obligatione premissorum promisit. Testes Tijt et Spina datum quinta post 

Mathije. 

 

BP 1184 f 075v 06 do 26-02-1405. 

Voornoemde Bertholdus Hennens soen, Godefridus Boden soen en Nijcholaus gnd 

Coel Peters soen beloofden aan Henricus zvw Johannes Gielijs soen 120 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) 

te betalen. 

 

Dictus Bertholdus Godefridus Boden soen et Nijcholaus dictus Coel Peters 

soen promiserunt indivisi super omnia Henrico filio quondam Johannis 

Gielijs soen centum et XX novos Gelre gulden vel valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 075v 07 do 05-03-1405. 

Voornoemde Bertholdus Hennens soen beloofde aan Ghibo van den Brekelen, tbv 

Henricus zvw Johannes Gielijs soen, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(wo 02-02-1407), gaande uit voornoemde erfgoederen die aan voornoemde 

Bertholdus waren verkocht door voornoemde Ludekinus metten Ymen zvw 

Cristianus van Zeelst. 

 

{In linker marge). 

Dictus Bertholdus promisit Ghiboni van den Brekelen ad opus Henrici filii 

quondam Johannis Gielijs soen quod ipse Bertholdus dabit et solvet dicto 

Henrico hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie (dg: et in Bus) purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex dictis 

hereditatibus dicto Bertholdo per ipsum Ludekin[um] venditis. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 075v 08 do 26-02-1405. 

Henricus zvw Johannes Gielijs soen gaf uit aan Jacobus van Wijel (1) een 

huis en tuin van wijlen Henricus molenaar van Herlaer, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Herlaer, tussen wijlen Beatrix van der Moelen 

enerzijds en een weg gnd die Gemeijn Wech aldaar anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de weg gnd die Voetpat, (2) een 

erfgoed gnd een uutfanc, voor voornoemd huis gelegen, tussen dit huis 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een akker lands, gnd den 

Smalenhof, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Herlaer, tussen wijlen 

Johannes van Helmont enerzijds en wijlen Johannes van Beke anderzijds, met 

een eind strekkend aan de weg gnd Voetpat en met het andere eind aan wijlen 

Johannes van Beke, (4) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Herlaer, tussen een weg die loopt vanaf voornoemd huis en erf naar de 

bergen gnd Zantbergen enerzijds en Godefridus Boden soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed van de kerk van Gestel en met het andere 

eind aan Luijta Laurens, (5) een stuk land aldaar, tussen Johannes Dircs 

soen enerzijds en wijlen Goeswinus Scuijlenborch anderzijds, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, (6) een b-erfcijns van 20 schelling, 

die Heijlwigis {f.076r} wv Arnoldus Boden molenaar van Herlaer moest 

betalen aan wijlen voornoemde Henricus molenaar, gaande uit een huis en 

tuin van wijlen voornoemde Arnoldus Boden, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Herlaer, welke erfgoederen en cijns eerstgenoemde Henricus 

verworven had van Egidius zvw voornoemde Henricus molenaar en Johannes van 

der Amervoirt szvw voornoemde Henricus; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 

oude groten, uit het voornoemde gaande, (b) 2 penning cijns gaande uit 

voornoemd erfgoed gnd een uutfanc, (c) een b-erfcijns van 40 schelling geld 

aan hr Willelmus van Aa ridder, gaande uit eerstgenoemd huis en tuin, en 

thans voor (d) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. (dg: Met uitgever beloofden zijn broer Johannes 

zvw voornoemde Johannes Gielijs soen en Ghibo Collart zvw Gerardus 

Collart). Zou er uit het voornoemde iets méér betaald moeten worden dan wat 

vermeld is, of zouden voornoemde erfgoederen of één daarvan bevonden worden 

feodaal te zijn, daar wordt aan voornoemde Jacobus zijn schade vergoed, 

voor zover hij die met twee getuigen, of dat nu schepenen van Den Bosch 

zijn of niet, aantoont. 

 

Henricus filius quondam Johannis Gielijs soen domum et ortum quondam 

Henrici multoris de Herlaer sitos in parrochia de Ghestel prope Herlaer 

ad locum dictum Herlaer inter hereditatem quondam Beatricis van der 

Moelen ex uno et inter quandam viam dictam die Gemeijn #Wech ibidem# (dg: 

voetpat) ex alio tendentem (dg: ab) a communi platea retrorsum ad viam 

dictam die (dg: Molenwech) Voet#pat# atque quandam hereditatem dictam een 

uutfanc sitam ante domum predictam inter eandem domum ex uno et inter 

communem viam ex alio item quendam agrum terre dictam! den Smalenhof 
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situm in dicta parrochia ad dictum locum Herlaer vocatum inter 

hereditatem quondam Johannis de Helmont ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Beke ex alio tendentem cum uno fine ad viam dictam 

Voetpat et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Johannis de Beke atque 

peciam terre sitam in parrochia et loco predictis inter quandam viam qua 

itur a domo et area predicta versus montes dictos Zantbergen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Boden soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem ecclesie de Ghestel et cum reliquo fine ad hereditatem Luijte 

Laurens atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis Dircs 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini Scuijlenborch ex alio 

tendentem cum (dg: uno) #utroque# fine ad communem viam atque 

hereditarium censum XX solidorum monete quem Heijlwigis 

 

1184 f.076r. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 in crastino Mathije: woensdag 25-02-1405. 

 secunda post iudica: maandag 06-04-1405. 

 

BP 1184 f 076r 01 do 26-02-1405. 

relicta quondam Arnoldi Boden multoris de Herlaer solvere tenebatur 

Henrico multori quondam predicto annuatim et hereditarie (dg: solvere 

tenebatur here) ex domo et (dg: area) #orto# dicti quondam Arnoldi Boden 

sitis in dicta parrochia ad dictum locum Herlaer vocatum (dg: ut dicebat) 

quos hereditates et censum primodictus Henricus erga Egidium filium dicti 

quondam Henrici multoris et Johannem van der Amervoirt generum eiusdem 

quondam Henrici acquisierat prout in litteris ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Jacobo de Wijel ab eodem hereditarie possidendos pro 

sex grossis antiquis ex premissis et pro (dg: hereditario) duobus 

denariis census ex predicta hereditate een uutfanc vocata atque pro 

hereditario censu XL solidorum monete domino Willelmo de Aa militi ex 

(dg: predicta domo) primodicta domo et orto prius solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens (dg: et cum eo #Johannes eius frater filius dicti quondam 

Johannis Gielijs soen et# Ghibo Collart filius quondam Gerardi Collart 

indivisi super) omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter repromisit) promisit insuper sub 

obligatione premissa si aliquid plus inventum fuerit solvendum ex 

premissis quam premittitur aut si (dg: cont a) predicte hereditates vel 

aliqua earum invente fuerint vel inventa fuerit esse feodum quod tunc 

dampna dicto Jacobo exinde evenientia aut eventura in futurum (dg: 

predicto Ja) dicti debitores prefato Jacobo (dg: exinde evenien) deponent 

omnino et eundem Jacobum inde indempnem observabunt in quantum ipse 

Jacobus huiusmodi dampna per duos testes legitimos (dg: pro) sive fuerint 

scabini in Busco sive non probaverit et alter repromisit. Testes Spina et 

Gerardus datum quinta post Mathije. 

 

BP 1184 f 076r 02 do 26-02-1405. 

(dg: voornoemde Henricus beloofde voornoemde Johannes en Ghibo schhadeloos 

te houden). 

 

(dg: dictus Henricus promisit super omnia habita et habenda dictum 

Johannem et Ghibonem de premissis indempnes servare). Tradatur. 

{Hierna in de linker marge een verticale haal, waarnaast onbeschreven 

ruimte). 

 

BP 1184 f 076r 03 wo 25-02-1405. 

Johannes van Padbroec zvw Arnoldus deed tbv Johannes van Gemonden afstand 

van alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ooms hr 

Egidius Meijssen priester en Marcilius Meijssen. 
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Johannes de Padbroec filius quondam Arnoldi super omnibus et singulis 

bonis mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis dicto Johanni de 

morte quondam domini Egidii Meijssen presbitri et Marcilii Meijssen 

avunculorum dicti Johannis successione advolutis quocumque locorum 

consistentibus et super jure ad opus Johannis de Gemonden hereditarie 

renunciavit promittens super omnia !ratam habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Tijt datum in 

crastino Mathije. 

 

BP 1184 f 076r 04 wo 25-02-1405. 

Voornoemde Johannes van Gemonden beloofde aan voornoemde Johannes van 

Padbroec 30 Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Gemonden promisit super omnia predicto Johanni XXX 

florenos Gelrie IX boddrager vel X Vlemse placken pro quolibet !ad 

Remigii proxime futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 076r 05 ma 06-04-1405. 

Voornoemde Johannes van Padbroec droeg vooornoemde 30 gulden over aan 

Henricus Sceelwart van Gravia. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes de (dg: B) Padbroec dictos triginta aureos florenos 

legitime supportavit Henrico Sceelwart de Gravia cum litteris et jure. 

Testes Spina et Bathen soen datum 2a post judica. 

 

BP 1184 f 076r 06 wo 25-02-1405. 

Rutgherus zvw Johannes Heijnen soen van Os verkocht aan Johannes van 

Scijnle zvw Gerardus Witmeri, tbv hem en zijn kinderen door hem verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Heijnmannus Claes soen, een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en hofstad 

in Oss, aan de Peperstraat, tussen Arnoldus Pape enerzijds en Godefridus 

Coman anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling aan de 

kerk van Oss. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis Heijnen soen de Os hereditarie vendidit 

Johanni (dg: filio) de Scijnle filio quondam Gerardi Witmeri ad opus sui 

et ad opus liberorum suorum ab ipso et quondam Elizabeth sua uxore filia 

quondam Heijnmanni Claes soen pariter genitorum hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

domistadio sitis in Osse ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem 

Arnoldi Pape ex uno et inter hereditatem Godefridi Coman ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et #aliam# 

obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum ecclesie de 

Os exinde prius solvendo et sufficientem facere tali annexa conditione 

quod dictus (dg: H) Johannes dictum censum ad eius vitam integraliter 

habebit post eius decessum ad dictos eius liberos ab ipso et dicta 

quondam Elizabeth pariter genitos devolvendum hereditarie. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.076v. 

 in crastino Mathije: woensdag 25-02-1405. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 

BP 1184 f 076v 01 wo 25-02-1405. 

Gerardus van Mierde ev Assella gnd Asselt svw Ghibo van Vorne alias gnd van 

Heijst verkocht aan Henricus zvw Willelmus Mensse 1/8 deel in alle 

erfgoederen, cijnzen en renten, waarin wijlen voornoemde Ghibo was 

overleden, zowel onder stad en villicacio van Den Bosch, als onder Heusden, 
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wel 1/8 deel Aleijdis wv voornoemde Ghibo thans in vruchtgebruik heeft. 

 

Gerardus de Mierde maritus et tutor legitimus Asselle dicte Asselt sue 

uxoris (dg: filie quon) sororis quondam Ghibonis de Vorne alias dicti de 

Heijst octavam partem ad se et ad dictam eius uxorem spectantem in 

omnibus et singulis (dg: bonis) hereditatibus censibus et redditibus in 

quibus dictus quondam Ghibo decessit quocumque locorum (dg: situatis au) 

tam infra opidum et villicacionem de Busco quam infra territorium de 

Huesden consistentibus sive sitis quam octavam partem Aleijdis (dg: ux) 

relicta dicti quondam Ghibonis sub eius usufructum tenet et possidet ad 

presens ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: Me) filio quondam 

Willelmi Mensse promittens super omnia #ratam servare# (dg: warandiam) et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Spina datum in 

crastino Mathije. 

 

BP 1184 f 076v 02 wo 25-02-1405. 

Walterus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 076v 03 wo 25-02-1405. 

Voornoemde Henricus zvw Willelmus Mensse en Aleijdis wv Ghibo van Vorne 

alias gnd van Heijst beloofden aan voornoemde verkoper 20 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) en 20 gulden van gelijke waarde met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus Henricus #et Aleijdis predicta# emptor promisit! super omnia 

#indivisi# dicto venditori XX gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum item XX 

gulden similis valoris ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 076v 04 wo 25-02-1405. 

Johannes van Padbroec verklaarde dat Johannes van Gemonden betaald heeft 60 

Franse kronen, die wijlen Nijcholaus Savel had uitgeleend aan wijlen 

Godescalcus van Dijnther. 

 

Johannes de Padbroec palam recognovit sibi per Johannem de Gemonden fore 

satisfactum de LX Vrancrijc cronen quos Nijcholaus quondam Savel 

concessit et mutuavit Godescalco quondam de Dijnther ut dicebat. Testes 

Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 076v 05 wo 25-02-1405. 

Johannes van Donckersfoirt en zijn zuster Hilla dvw Johannes van 

Donckersfoirt, Danijel van Merewijc ev Elizabeth, en Ludovicus zvw 

Ludovicus Lemmens soen ev Mechtildis, dvw voornoemde Johannes van 

Donckersfoirt, en Rodolphus Buc zvw Aleijdis dvw voornoemde Johannes van 

Donckersfoirt {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Donckersfoirt et Hilla eius soror filia quondam Johannis de 

Donckersfoirt cum tutore Danijel de Merewijc maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Ludovicus filius quondam Ludovici Lemmens soen 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Johannis de Donckersfoirt et Rodolphus Buc filius quondam Aleijdis filie 

dicti quondam Johannis de Donckersfoirt. 

 

BP 1184 f 076v 06 wo 25-02-1405. 

Nijcholaus Reijners soen van Hoesden, Petrus die Yode en Marselius van den 

Broec beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 200 Franse kronen met 
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Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen op straffe van 10. 

 

Nijcholaus Reijners soen de Hoesden Petrus die Yode et Marselius van den 

Broec promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc 

ducentos Vrancrijc cronen ad (dg: pet) penthecostes proxime futurum 

persolvendos sub pena decem. Testes Spina et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 076v 07 do 26-02-1405. 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder verkocht aan 

Gerardus Wael zvw Ghibo Wael een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde 

verkoper, in Geffen, naast de dijk gnd Nuwelantsche Dijck, en 12 morgen 

land die bij de hoeve horen, waarvan 5 morgen in Heze, ter plaatse gnd 

Cleijn Nuwelant, en 7 morgen in Nuland, ter plaatse gnd Groet Nuwelant. 

 

Arnoldus de Nuwelant filius domini quondam Henrici de Nuwelant militis 

hereditarie vandidit Gerardo Wael filio quondam Ghibonis Wael 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicti 

venditoris sito in parrochia de (dg: Nuwelant) Geffen juxta aggerem 

dictum Nuwelantsche Dijck atque ex XII jugeribus terre ad dictum mansum 

spectantibus (dg: atque ex quo) quorum quinque in parrochia de Heze in 

loco dicto Cleijn Nuwelant et septem in parrochia de Nuwelant ad locum 

dictum Groet Nuwelant sita sunt atque ex ceteris attinentiis dicti mansi 

singulis et universis promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et alliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Goeswinus 

et Spina datum in crastino Mathije. 

 

BP 1184 f 076v 08 do 26-02-1405. 

Johannes zvw Hubertus Mersman van Lijeshout gaf uit aan Gerardus zvw Petrus 

Ghijelen soen een stuk land, in Lieshout, ter plaatse gnd Banloect, tussen 

Deenkinus Snijder enerzijds en Johannes Crabben anderzijds, met een eind 

strekkend aan de weg gnd des Goetshuijs Straet; de uitgifte geschiedde voor 

2 penning grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Gerardus een huis tot onderpand dat hij op voornoemd stuk 

land heeft gebouwd. De brief van Gerardus overhandigen aan Johannes. 

 

-. Quis solvit 1 boddrager. 

Johannes filius quondam Huberti Mersman de Lijeshout peciam terre sitam 

in parrochia de Lijeshout ad locum dictum Banloect inter hereditatem 

Deenkini Snijder ex uno et inter hereditatem Johannis Crabben ex alio 

tendentem cum uno fine ad plateam dictam des Goetshuijs Straet ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum !pactum Gerardo filio quondam Petri Ghijelen 

soen ab eodem hereditarie possidendam pro duobus denariis census domino 

fundi exinde prius solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

dimidii modii siiliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

purificationis et supra peciam terre predictam tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem domum quandam #in 

dicta pecia terre consistentem et quam# dictus Gerardus in dicta pecia 

terre edificavit aut edificari fecit ad pignus imposuit. Testes Tijt et 

Spina datum quinta post Mathije. (dg: littera Johannis tradatur Gerardo). 

Littera Gerardi tradatur Johanni. 

 

1184 f.077r. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 

BP 1184 f 077r 01 do 26-02-1405. 

Yda wv Albertus van den Dijcke, haar zoon Johannes en Henricus Hacke ev 

Elizabeth, dv voornoemde Yda en wijlen Albertus, gaven uit aan Wijtmannus 
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gnd Wijt van den Eijnde bv voornoemde Yda (1) de helft die aan hen behoort 

in een hoeve van wijlen Johannes van den Eijnde, in Oisterwijk, deels ter 

platse gnd Heukelom en deels ter plaatse gnd Enschot, (2) 1/8 deel dat aan 

hen behoort in een beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd Vriezenbeemt, welke 

beemd behoorde aan Henricus Wisse, van welke hoeve de andere helft behoort 

aan Wijtmannus zvw Johannes van den Eijnde bv voornoemde Yda; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen, pachten en lasten, die voornoemde Wijtmannus en 

wijlen Albertus uit de hoeve en ¼ deel van de beemd hadden, en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

geheel aan voornoemde Henricus te leveren. 

 

Yda relicta quondam Alberti van den Dijcke cum tutore Johannes eius 

filius et Henricus Hacke maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie dictorum Yde et quondam Alberti medietatem ad se spectantem in 

quodam manso quondam Johannis van den Eijnde sito #(dg: partim)# in 

parrochia de (dg: Enschit) Oesterwijc partim in loco dicto Huculem et 

partim in loco dicto Eijnschit ut dicebant simul cum attinentiis eiusdem 

medietatis universis atque octavam partem ad ipsos spectantem in quodam 

prato sito in parrochia de Tilborch ad locum dictum Vriezenbeemt (dg: 

juxta l) quod pratum ad Henricum Wisse pertinere consueverat ut dicebant 

(dg: hereditarie supportaverunt Wijtmanno) de quo manso cum suis 

attinentiis reliqua medietas ad Wijtmannum filium quondam Johannis van 

den Eijnde fratrem dicte Yde pertinere dinoscitur dederunt ad 

hereditarium pactum Wijtmanno dicto Wijt van den Eijnde (dg: ab eodem 

hereditarie possidendam) fratri dicte Yde ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus paccionibus et oneribus (dg: quo) quos dictus 

Wijtmannus et quondam Albertus predictus ex premisso (dg: solvere 

consueverunt et teneban medietate) manso et (dg: octava) #quarta# parte 

prati solvere consueverunt et tenebantur dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginus mensure de Busco danda integraliter 

dicto Henrico ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: aliam ob) alter repromisit. Testes Tijt et Spina datum 

quinta post Mathije. 

 

BP 1184 f 077r 02 do 26-02-1405. 

(dg: Henricus Willems soen van Vechel: het deel). 

 

(dg: Henricus Willems soen de Vechel totam partem). 

 

BP 1184 f 077r 03 do 26-02-1405. 

Henricus zvw Willelmus Reijnsen soen van Vechel droeg over aan broeder 

Johannes van Straten, tbv het klooster van de Minderbroeders in Den Bosch, 

zijn deel in alle goederen, die Johannes, zvw voornoemde Willelmus en bv 

voornoemde Henricus, in zijn testament had nagelaten aan voornoemd 

klooster. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Reijnsen soen de Vechel totam partem et 

omne jus sibi quovis modo competentes in omnibus et singulis bonis que 

Johannes quondam filius dicti Willelmi frater dicti Henrici in suo 

testamento legaverat conventui fratrum minorum in Busco ut dicitur 

hereditarie supportavit fratri Johanni de Straten ad opus eiusdem 

conventus promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 04 do 26-02-1405. 

Henricus zvw Johannes Gielijs soen beloofde aan Ludekinus met den Ymen 37½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) 

te betalen. 
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Henricus filius quondam Johannis Gielijs soen promisit super omnia 

Ludekino met den Ymen XXXVII et dimidium novos Gelre gulden vel valorem 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 05 do 26-02-1405. 

Hr Theodericus Rover ridder, Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

ridder, Johannes van Ghemert, Gerardus van Aa en Theodericus Rover zv hr 

Emondus Rover ridder beloofden aan Johannes Daneels soen van Vladeracken 

106 Hollandse gulden zoals die van de bede betaald worden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles #Theodericus Rover filius domini quondam 

Johannis Rover militis# Johannes de Ghemert (dg: The) Gerardus de Aa 

Theodericus Rover filius domini Emondi Rover militis (dg: et Emondus 

Rover de Hellu) promiserunt indivisi super omnia Johanni Daneels soen de 

Vladeracken centum et sex Hollant gulden quales de precaria dicta bede 

solvuntur ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 06 do 26-02-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 07 do 26-02-1405. 

Henricus Lombart, Godefridus Boden soen en Henricus Andries soen van 

Bucstel beloofden aan Gerardus zv hr Willelmus van Aa ridder en Marselius 

zvw Alardus Zelen soen 62½ gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Henricus Lombart Godefridus Boden soen et Henricus Andries soen de 

Bucstel promiserunt indivisi super omnia Gerardo filio domini (dg: 

Goeswini de) Willelmi de Aa militis et Marselio filio quondam Alardi 

Zelen soen #seu eorum alteri# LXII (dg: gulden) et dimidium gulden 

scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Gerardus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 077r 08 do 26-02-1405. 

Henricus van Krekelhoven, Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven en Johannes 

Vos zv Godefridus Vos beloofden aan Johannes van de Dijk 32 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus de Krekelhoven Henricus filius quondam Nijcholai de Laerhoven et 

Johannes Vos filius Godefridi Vos promiserunt indivisi super omnia 

Johanni de Aggere XXXII modios siliginis mensure de Busco ad Remigii 

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

Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 09 do 26-02-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 10 do 26-02-1405. 

Petrus Bosche en Johannes Keelbreker zvw Henricus gnd Keelbreker beloofden 

aan Johannes Vijnninc, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 

gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 40 Gelderse gulden geld van 

wijlen graaf Willelmus of de waarde te betalen, voor het eerst met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1405). Gecancelleerd in opdracht van de 
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schepenen. 

 

Cancellatum est de mandato istorum scabinorum. 

Petrus Bosche et Johannes Keelbreker filius quondam Henrici dicti 

Keelbreker promiserunt indivisi super omnia Johanni Vijnninc ad opus 

abbatisse et conventus sancte Clare in Busco quod ipsi dabunt et solvent 

dicto conventui ad spacium trium annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum trium annorum (dg: XL aureorum) XL Gelre gulden monete ducis 

quondam Willelmi vel valorem Martini et pro primo termino Martini proxime 

futurum. Testes Goeswinus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 077r 11 do 26-02-1405. 

Willelmus zvw Rodolphus van Zelant verkocht aan Henricus zvw Johannes van 

Zelant de helft van 1 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd die Hoeven, 

ter plaatse gnd die Bruijker, tussen Henricus van Tuijl enerzijds en Petrus 

zvw Aleijdis Gerijts anderzijds, te weten de helft naast de waterlaat 

aldaar, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi de Zelant (dg: dimidium juger terre 

situm in medietatem ad spectantem u) medietatem unius jugeris terre (dg: 

quo) siti in parrochia de Nuwelant ad locum dictum #die Hoeven# (dg: 

Bruijker) in loco dicto die Bruijker inter hereditatem Henrici de Tuijl 

ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam Aleijdis Gerijts ex alio 

scilicet illam medietatem dicti jugeris terre (dg: quod) #que# situm! est 

contigue juxta aqueductum ibidem in ea quantitate qua ibidem situm! est 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Johannis de Zelant 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Testes Spina 

et Gerardus datum quinta post Mathije. 

 

BP 1184 f 077r 12 do 26-02-1405. 

En hij kan terugkopen (niet afgewerkte akte). 

 

Et poterit redimere ad. 

 

1184 f.077v. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 

BP 1184 f 077v 01 do 26-02-1405. 

Henricus Doncker zvw Petrus Doncker verkocht aan Reijmboldus Wellens soen 

een huis en tuin, in Hees, naast de plaats gnd die Verghart, tussen 

Arnoldus van Uden enerzijds en Hubertus Zebrechts soen en zijn kinderen 

anderzijds, belast met 12 penning cijns aan de kerk van Hees en een 

b-erfpacht van 7 lopen rogge aan verschillende lieden. 

 

Henricus Doncker filius quondam Petri Doncker domum et ortum sitos in 

parrochia de Hees juxta locum dictum die Verghart inter hereditatem 

Arnoldi de Uden #ex uno# et inter hereditatem Huberti Zebrechts soen et 

eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Reijmboldo Wellens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

XII denariis census ecclesie de Hees et hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis diversis hominibus exinde solvendis ut dicebat. 

Testes Spina et Gerardus datum quinta post Mathije. 

 

BP 1184 f 077v 02 do 26-02-1405. 

Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan Willelmus Moelner 80 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Johannes Molle filius quondam Ghibonis Sceijnckel promisit super omnia 

Willelmo Moelner LXXX gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 
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quolibet gulden computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 077v 03 do 26-02-1405. 

Albertus zvw Willelmus Wert van Scijnle beloofde aan Jacobus uter 

Oesterwijc 60 Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Albertus filius quondam Willelmi Wert de Scijnle promisit super omnia 

Jacobo uter Oesterwijc LX Engels nobel ad eius monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 077v 04 do 26-02-1405. 

Reijmboldus van Ussen zvw Reijmboldus van Ussen verkocht aan Arnoldus 

Coecman zvw Marselius Coecman een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin van voornoemde verkoper, in Oss, ter plaatse gnd Ussen, tussen 

wijlen Johannes Zebrechts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een kamp, 8 hont land groot, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, tussen Yda 

Alewijns enerzijds en Johannes zvw Johannes Reijmbouts soen, reeds belast 

met de hertogencijns. 

 

Reijmboldus de Ussen filius quondam Reijmboldi de Ussen hereditarie 

vendidit Arnoldo Coecman filio quondam Marselii Coecman hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii confessoris et in Busco tradendam ex domo et (dg: a) orto dicti 

venditoris sitis in parrochia de Os ad locum dictum Ussen inter 

hereditatem Johannis quondam (dg: Johannis) Zebrechts soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque ex quodam campo VIII hont terre 

continente sito in dicta parrochia ad locum dictum die Brant inter 

hereditatem Yde Alewijns ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis Reijmbouts soen 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 077v 05 do 26-02-1405. 

Andreas zvw Johannes Struijf droeg over aan Goeswinus Model zv Bertholdus 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, met Lichtmis in 

Middelbeers te leveren, aan voornoemde Andreas verkocht door Willelmus van 

den Beirgelen van Mijddelberze. 

 

(dg: Ar) Andreas filius quondam Johannis Struijf hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Mijddelberze solvendam hereditarie 

purificationis et in Mijddelberze tradendam venditam dicto Andree a 

Willelmo (dg: de) #van den# Beirgelen de Mijddelberze prout in litteris 

hereditarie supportavit Goeswino Model filio Bertholdi cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 
!parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 077v 06 do 26-02-1405. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacobs soen van den Lijnden droeg over aan 

Stephanus zv Stephanus Wert een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, welke pacht voornoemde Arnoldus verworven had van 

Elizabeth wv Jacobus van Uden. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis Jacobs soen van den Lijnden 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis quam paccionem dictus Arnoldus erga Elizabeth 

relictam quondam Jacobi de Uden acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Stephano filio (dg: quon) Stephani Wert cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. 

 

BP 1184 f 077v 07 do 26-02-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Beke zvw Johannes zvw Jacobus van den Lijnden droeg 

over aan voornoemde Stephanus zv Stephanus Wert (1) een b-erfpacht van ½ 

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

voornoemde Johannes verkocht door Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen, (2) 7 

lopen roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen erfg vw Arnoldus 

Roloefs enerzijds en wijlen Arnoldus Screijnmakers anderzijds, welke 7 

lopen voornoemde Arnoldus verworven had van Deenkinus zvw voornoemde 

Arnoldus Rolofs soen. 

 

Dictus Arnoldus de Beke filius quondam Johannis filii quondam Jacobi van 

den Lijnden hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam 

dicto quondam Johanni ab Arnoldo filio quondam Rodolphi Danen soen prout 

in litteris atque septem lopinatas terre siliginee sitas in parrochia de 

(dg: Roi) Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem heredum 

quondam Arnoldi Roloefs! ex uno inter hereditatem quondam Arnoldi 

Screijnmakers ex alio quas septem lopinatas terre dictus Arnoldus erga 

Deenkinum filium dicti quondam Arnoldi Rolofs soen acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Stephano cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 077v 08 do 26-02-1405. 

Voornoemde. 

 

Dictus. 

 

1184 f.078r. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 

BP 1184 f 078r 01 do 26-02-1405. 

Francko zvw Rodolphus van den Brekelen verkocht aan Henricus zvw Johannes 

Gielijs soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een akker van wijlen Willelmus Grieten 

soen, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Hezeacker, tussen Johannes van Keeldonc enerzijds en Johannes 

van den Bersselaer anderzijds. 

 

Francko filius quondam Rodolphi van den Brekelen hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Johannis Gielijs soen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex quodam agro quondam Willelmi Grieten soen nunc ad 

dictum venditorem spectante (dg: in par) sito in parrochia de Ghestel 

prope Herlaer ad locum dictum Hezeacker inter hereditatem Johannis de 

Keeldonc ex uno et inter hereditatem Johannis van den Bersselaer ex alio 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Spina et Gerardus 

datum quinta post Mathije. 

 

BP 1184 f 078r 02 do 26-02-1405. 

Johannes zvw Henricus Meester droeg over aan Arnoldus zvw Bartholomeus 

Mutsart een huis, hofstad en tuin van kvw Henricus Meester, in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Strijpt, welk huis, hofstad en tuin eerstgenoemde Johannes 

gerechtelijk gekocht had van Johannes Dircs soen van Hal, belast met een 

n-erfcijns van 20 schelling die eerstgenoemde Johannes hieruit beurt. 

 

Johannes filius quondam Henrici Meester domum domistadium et ortum 

liberorum quondam Henrici Meester sitos in Bucstel ad locum dictum die 

Strijpt quos domum domistadium et ortum primodictus Johannes erga 
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Johannem Dircs soen van Hal per judicem mediante !scabinorum in Busco 

acquisierat emendo ut dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit Arnoldo 

filio quondam Bartholomei Mutsart promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo sibi hereditario censu XX 

solidorum quem exinde habet solvendum. Testes Goeswinus et Spina datum 

supra. 

 

BP 1184 f 078r 03 do 26-02-1405. 

Voornoemde Arnoldus zvw Bartholomeus Mutsart beloofde aan Johannes Meester 

zvw Henricus Meester een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd 

die Strijpt, tussen Johannes Zelander enerzijds en Henricus van Achel 

anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum (dg: dicto) Johanni 

Meester filio quondam (dg: Johannis) Henrici Meester hereditarium censum 

XX solidorum monete #hereditarie purificationis# ex domo domistadio et 

orto sitis in Bucstel ad locum dictum die Strijpt inter hereditatem 

Johannis Zelander ex uno et inter hereditatem Henrici de (dg: Acsh) Achel 

ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 078r 04 do 26-02-1405. 

Voornoemde Arnoldus zvw Bartholomeus Mutsart beloofde aan voornoemde 

Johannes Meester zvw Henricus Meester 6½ Hollandse guldem geld van graaf 

Willelmus of de waarde met Pasen over een jaar (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Johanni sex et dimidium 

Hollant guldem monete comitis quondam Willelmi vel valorem a pasche 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 078r 05 do 26-02-1405. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacobs soen van den Lijnden droeg over aan 

Stephanus nzv Stephanus Wert (1) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Rodolphus Bubbe enerzijds en Deenkinus zvw Rodolphus Danen 

soen anderzijds, (2) ½ morgen broekland, in Rosmalen, achter de plaats gnd 

Heze, ter plaatse gnd het Broec, tussen Rodolphus Bubben enerzijds en 

Arnoldus Rolofs soen anderzijds, welke beide halve morgens voornoemde 

Arnoldus van Beke gekocht had van broeder Johannes zvw Johannes van 

Swalmen. 

 

-. 

(dg: Frater J) Arnoldus de Beke filius quondam Johannis Jacobs soen van 

den Lijnden dimidium juger terre situm in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Heze inter hereditatem Rodolphi Bubbe ex uno et inter hereditatem 
!hereditatem Deenkini filii quondam Rodolphi Danen soen ex alio atque 

dimidium juger terre paludialis situm in dicta parrochia (dg: ad) retro 

locum dictum Heze in loco dicto tBroec inter hereditatem Rodolphi Bubben 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Rolofs soen ex alio que dimidium 

juger et dimidium juger terre dictus Arnoldus de Beke erga fratrem 

Johannem (dg: de) filium quondam Johannis de Swalmen emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Stephano filio naturali 

Stephani Wert cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 078r 06 do 26-02-1405. 

Johannes zvw Johannes Zelen soen gaf uit aan Marselius zvw Walterus Zelen 

soen 2 stukken land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

(1) tussen kvw Arnoldus Jans soen enerzijds en Walterus Grieten soen 

anderzijds, (2) tussen kvw Ludekinus Haghen enerzijds en Walterus Godevarts 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude groot aan de 
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hertog, en thans voor (b) een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis Zelen soen duas pecias terre sitas in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt quarum una 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Jans soen ex uno et inter 

hereditatem Walteri Grieten soen ex alio et altera inter hereditatem 

liberorum quondam Ludekini Haghen ex uno et inter hereditatrium Walteri 

Godevarts soen ex alio #site sunt# ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Marselio filio quondam Walteri Zelen soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro uno grosso antiquo domino duci exinde solvendo dando etc 

et pro hereditaria paccione (dg: XX) #XII# lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Spina datum quinta post 

Mathije. 

 

BP 1184 f 078r 07 do 26-02-1405. 

Ludekinus zvw Cristianus metten Ymen droeg over aan Otto Bruijstens alle 

goederen, die aan Aleijdis dvw Ghibo Tolinc gekomen waren na overlijden van 

Ghibo van den Sande, welke goederen Sophia ev voornoemde Cristianus, tbv 

voornoemde Cristianus, gekocht had van voornoemde Aleijdis. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani metten Ymen omnia et singula bona 

Aleijdi filie quondam Ghibonis Tolinc (dg: successione) de morte quondam 

Ghibonis van den Sande successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita que bona omnia et singula predicta Sophia uxor 

dicti Cristiani ad opus eiusdem Cristiani erga predictam Aleijdem 
!predictam acquisierat emendo prout in litteris hereditarie supportavit 

Ottoni (dg: filio) Bruijstens cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Cristiani et (dg: suorum) #quorumcumque# heredum (dg: deponere) 

dictorum Ludekini et quondam Cristiani deponere. Testes Berwout et 

Goeswinus datum quinta post Mathije. 

 

BP 1184 f 078r 08 do 26-02-1405. 

Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst alias gnd met den Ymen droeg over aan 

voornoemde Otto Bruijstens (1) 1/5 deel, dat aan Theodericus van den 

Bogarde en zijn vrouw Sophija dvw Henricus van der Aa gekomen was na 

overlijden van Ghisbertus van den Zande, in alle goederen van wijlen 

voornoemde Ghisbertus, gelegen onder de parochies van Den Bosch, Orthen en 

Rosmalen, (2) 1/5 deel, dat aan voornoemde Theodericus en Sophija gekomen 

was na overlijden van de gezusters Aleijdis en Weijndelmodis, {f.078v} dvw 

voornoemde Henricus van der Aa, in alle voornoemde goederen van wijlen 

voornoemde Ghisbertus van den Zande, welke beide vijfde gedeelten 

voornoemde Ludekinus verworven had van voornoemde Theodericus. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani de Zeelst alias dicti met den Ymen 

unam quintam partem Theoderico van den Bogarde et Sophije sue uxori filie 

quondam Henrici van der Aa de morte quondam Ghisberti van den Zande 

successione advolutam in omnibus bonis dicti quondam Ghisberti quocumque 

locorum infra parrochias de Busco de Orthen et de Roesmalen 

consistentibus sive sitis atque quintam partem dictis Theoderico et 

Sophije de morte quondam Aleijdis et Weijndelmodis sororum 

 

1184 f.078v. 

 quinta post Mathije: donderdag 26-02-1405. 

 sexta post Mathije: vrijdag 27-02-1405. 

 

BP 1184 f 078v 01 do 26-02-1405. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 02. 112 

filiarum dicti quondam Henrici van der Aa successione advolutam in dictis 

bonis omnibus dicti quondam Ghisberti van den Zande quocumque locorum 

infra dictas parrochias consistentibus sive sitas! quas quintam partem et 

quintam partem dictus (dg: quondam) Ludekinus erga predictum Theodericum 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ottoni cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

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

Goeswinus datum quinta post Mathie. 

 

BP 1184 f 078v 02 do 26-02-1405. 

Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst droeg over aan voornoemde Otto 

Bruijstens (1) alle goederen die aan Henricus van der Aa zvw Henricus van 

der Aa gekomen waren na overlijden van Ghisbertus van den Zande oom van 

eerstgenoemde Henricus, gelegen onder de parochies van Orthen, Den Bosch en 

Rosmalen, (2) de helft van alle goederen, die aan Weijndelmodis en 

Aleijdis, sv eerstgenoemde Henricus, gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Ghisbertus van den Zande, onder voornoemde parochies gelegen, 

welke eerstgenoemde goederen en helft voornoemde Ludekinus gekocht had van 

voornoemde Henricus van der Aa zvw Henricus van der Aa. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani Lukens soen de Zeelst omnia bona (dg: 

Henrico) #Henrico# van der Aa filio quondam Henrici van der Aa de morte 

quondam Ghisberti van den Zande avonculi olim primodicti Henrici 

successione advoluta quocumque locorum infra parrochias de Orthen de 

Busco et de Roesmalen consistentia sive sita atque medietatem omnium 

bonorum que Weijndelmodi et Aleijdi sororibus olim primodicti Henrici de 

morte dicti quondam Ghisberti van den Zande successione fuerant advoluta 

quocumque locorum infra dictas parrochias consistentia sive sita que bona 

primodicta et medietatem predictam dictus Ludekinus erga predictum 

Henricum van der Aa filium quondam Henrici van der Aa emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ottoni cum litteris et 

jure promittens ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 078v 03 do 26-02-1405. 

Henricus zvw Paulus Kersmeker beloofde aan Arnoldus Grotart de jongere 18 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmeker promisit super omnia Arnoldo 

Grotart juniori XVIII gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Goeswinus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 078v 04 vr 27-02-1405. 

Katherina, dvw Theodericus van den Broec en wv Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke, en Philippus, zv voornoemde Katherina en wijlen 

Godefridus, droegen over aan Gerlacus van Erpe zvw Lucas de helft van een 

korentiende, in Geldrop, ter plaatse gnd Braechusen, waarvan de andere 

helft behoort aan de investiet van Geldrop, welke helft aan Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijke was verkocht door hr Johannes heer van 

Geldrop ridder en zijn zoon Philippus. 

 

Katherina filia quondam Theoderici van den Broec relicta quondam 

Godefridi de Gheldorp filii quondam Philippi de Eijcke cum tutore et 

Philippus filius dictorum Katherine et quondam Godefridi medietatem 

decime bladi site in (dg: Gh) Geldorp ad locum dictum Braechusen et de 

qua decima bladi predicta altera medietas eiusdem decime ad investitum de 

Gheldorp dinoscitur pertinere venditam Godefrido de Gheldorp filio 

quondam Philippi de Eijke a domino Johanne (dg: de) domino de Gheldorp 

milite et Philippo eius filio prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Gerlaco de Erpe filio quondam Luce cum litteris et jure 
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promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: dicti Godefridi) eorum et dicti Godefridi 

deponere. Testes Spina et Gerardus datum sexta post Mathije. 

 

BP 1184 f 078v 05 vr 27-02-1405. 

Voornoemde Katherina, dvw Theodericus van den Broec en wv Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijcke, en Philippus, zv voornoemde Katherina en 

wijlen Godefridus, droegen over aan voornoemde Gerlacus van Erpe zvw Lucas 

1 mud rogge, b-erfpacht, maat van Geldrop, met Lichtmis te leveren, die 

Phillippus Goebels soen verschuldigd was aan Phillippus van Geldrop jonker 

vab Geldrop, gaande uit een stuk erfgoed, in Geldrop, naast de kerk 

enerzijds en een kamp van de heer van Geldrop anderzijds, zoals voornoemde 

Philippus Gobels voornoemd stuk land in pacht verkregen had van voornoemde 

Philippus van Geldrop, welke pacht voornoemde Philippus van Geldrop 

verkocht had aan Godefridus Philips soen van Eijcke. 

 

Dicti Katherina et Philippus cum tutore unum modium siliginis hereditarie 

(dg: paccionis) siliginis boni et dativi bladi mensure de Geldrop 

solvendum hereditarie purificationis quam! Phillippus Goebels #soen# 

recognoverat se debere Phillippo de Geldrop domicello de Geldrop ex una 

pecia hereditatis sita in Gheldrop juxta ecclesiam ex uno latere et juxta 

(dg: hereditatem) campum domini de Geldrop !prout dictus Philippus Gobels 

dictam peciam terre erga dictum Philippum de Geldrop ad pactum 

acquisierat (dg: ut dicebat) quam paccionem dictus Philippus de Geldrop 

(dg: vendiderat) #recognoverat se vendidisse# Godefrido (dg: Philippi) 

Philips soen de Eijcke ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Gerlaco promittentes cum tutore super omnia #habita et habenda# ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Godefridi 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 078v 06 vr 27-02-1405. 

Yudocus zvw Theodericus Splitaf droeg over aan Johannes Wolf 1 mud rogge 

n-erfpacht uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes Wolf beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te leveren 

aan wijlen voornoemde Theodericus Splitaf, gaande uit (1) de helft van een 

kamp, gnd Hardbols Camp, in Nistelrode, tussen Arnoldus van Herwarden 

enerzijds en Albertus Hannen soen anderzijds, en de gebouwen op deze helft, 

(2) de helft van een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Oesterwijc, 

tussen Aleijdis wv Arnoldus Denkens soen enerzijds en Gerardus van de Doorn 

anderzijds, (3) een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd die 

Stocacker, (4) een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd in Gheen 

Aelst. 

 

Solvit. 

Yudocus filius quondam Theoderici Splitaf unum modium siliginis 

hereditarie paccionis de hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes Wolf promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Theoderico Splitaf hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam de et ex medietate cuiusdam campi dicti (dg: die 

Hardebeemt Harde) Hardbols Camp sito! in parrochia de Nijsterle inter 

hereditatem Arnoldi de Herwarden ex uno et inter hereditatem Alberti 

Hannen soen ex alio et ex edificiis in dicta medietate consistentibus 

atque ex medietate pecie terre site in dicta parrochia in loco dicto 

Oesterwijc inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Arnoldi Denkens 

soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Spina ex alio item ex pecia 

terre sita in dicta parrochia in loco dicto die Stocacker atque ex pecia 

terre sita in dicta parrochia in loco dicto in Gheen Aelst prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Johanni Wolf cum litteris et jure 

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

depo) et dicti quondam Theoderici sui patris deponere. Testes Berwout et 
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(dg: Sp) Tijt datum supra. 

 

1184 f.079r. 

 sexta post Mathije: vrijdag 27-02-1405. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1405. 

 sabbato post Mathije: zaterdag 28-02-1405. 

 

BP 1184 f 079r 01 vr 27-02-1405. 

Henricus van Kessel zvw Baudekinus van Kessel verkocht aan Willelmus van 

Ghijessen kramer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land, in Oss, naast de 

plaats gnd Haghelcruijs achter de versterking gnd landweer, tussen Johannes 

Bollen enerzijds en wijlen mr Jacobus Groij anderzijds, (2) 4 lopen 

roggeland, in Oss, achter voornoemde plaats gnd Landweer, tussen Cristina 

van Vechel enerzijds en Henricus Ghenen soen anderzijds. 

 

Henricus de Kessel filius quondam (dg: H) Baudekini de Kessel hereditarie 

vendidit Willelmo de Ghijessen institori hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex uno jugere terre sito in parrochia de Os juxta 

locum dictum Haghelcruijs (dg: inter) retro munimen dictum landweer inter 

hereditatem Johannis Bollen ex uno et inter hereditatem quondam magistri 

Jacobi Groij ex alio atque ex quatuor lopinatis terre sitis in parrochia 

predicta retro dictum locum Landweer vocatum inter hereditatem (dg: d) 

Cristine de Vechel ex uno et inter hereditatem Henrici Ghenen soen ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda (dg: aliam 

obligationem deponere et obligationem deponere) warandiam et aliam 

obligationem deponere. Testes Berwout et Tijt datum sexta post Mathije. 

 

BP 1184 f 079r 02 vr 27-02-1405. 

Henricus Crabbe wonend in Maren verkocht aan Stephanus Henrics soen van 

Bucstel een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of 

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

Kerstmis, gaande uit 2 hofsteden, in Maren, tussen Cristina wv Johannes die 

Goide van Maren enerzijds en Matheus Bernts soen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, en uit de gebouwen die erop staan, één 

van beide hofsteden reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling. 

 

Henricus Crabbe commorans in Maren hereditarie vendidit (dg: Sep) 

Stephano Henrics soen de Bucstel hereditarium censum duorum Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex duobus domistadiis sitis in parrochia de 

Maren inter hereditatem Cristine relicte quondam Johannis die Goide de 

Maren ex uno et inter hereditatem (dg: Ber) Mathei Bernts soen ex alio 

tendentem cum utroque fine ad communem plateam ut dicebat atque ex 

edificiis in premissis consistentibus ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum (dg: ex) #ex uno domistadio dictorum 

duorum domistadiorum# (dg: exinde) prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 079r 03 di 17-03-1405. 

Johannes die Groet van Herlaer ev Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde 

priester droeg over aan Henricus van Aken bakker een b-erfcijns van 6 pond 

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

gaande uit zekere kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van het woonhuis van wijlen Gerardus met den Koijen naar de huizinge 

van Adam van Mierde, tussen het gemene water aldaar enerzijds en erfgoed 

van Petrus van Meghen anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus bv Johannes Basijn zvw Rodolphus 

van Duer bakker, welke cijns aan voornoemde Adam van Mierde was verkocht 
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door voornoemde Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker en welke 

cijns nu aan hem behoort. Een ledige hofstad, die ligt tussen vier van 

voornoemde kamers enerzijds en het gemene water anderzijds, en die behoort 

aan Andreas Hoppenbrouwer, zal vrij blijven van voornoemde cijns en van een 

b-erfcijns van 6 pond, die voornoemde Henricus verworven had van Willelmus 

Scilder en zijn kinderen Gerardus en Willelmus, zoals voornoemde Henricus 

beloofde op verband van voornoemde cijnzen en 4 kamers. 

 

Duplicetur. 

Johannes die Groet de Herlaer maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie legitime quondam domini Ade de Mierde presbitri hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quibusdam cameris cum suis fundis sitis in Busco in quodam 

viculo tendente a domo habitationis quondam Gerardi met den Koijen versus 

habitationem Ade de Mierde inter communem aquam ibidem ex uno et 

hereditatem Petri de Meghen ex alio tendentibus a dicto communi viculo 

retrorsum ad hereditatem Rodolphi fratris Johannis Basijn filii quondam 

Rodolphi de Duer pistoris venditum dicto Ade de Mierde a dicto Johanne 

Basijn filio quondam Rodolphi de Duer pistoris prout in litteris et quem 
!ad se nunc spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico de Aken 

pistori cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: de) et dicti domini quondam Ade deponere 

(dg: testes) tali annexa conditione quod vacuum domistadium consistens 

inter quatuor cameras dictarum camerarum ex uno et inter (dg: in) 

communem aquam ex alio erit et permanebit perpetue liber de predicto 

censu et de quodam censu sex librarum quem dictus Henricus erga Willelmum 

Scilder Gerardum et Willelmum eius liberos dicitur acquisuisse et quod 

domistadium ad (dg: dictum Willelmum Scilder et Johannem Groet) #{in 

linker marge:} Andream Hoppenbrouwer# pertinet prout dictus Henricus sub 

obligatione dictorum censuum et quatuor camerarum promisit (dg: Willelmo 

et Johanni) !predictis et! Andree Hoppenbrouwer. Testes Theodericus et 

Gerardus datum (dg: secunda post reminiscere secunda post) tercia post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 079r 04 za 28-02-1405. 
Laurencius† Boijen 

1. Elizabeth (*) Walterus Coptiten 

2. Hadewigis† (*) Johannes† van Gael 

a. Guedeldis (*) Jordanus Hacke 

Walterus Coptiten ev Elizabeth dvw Laurencius Boijen schonk aan Jordanus 

Hacke en zijn vrouw Guedeldis dvw Johannes van Gael, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Hadewigis dvw voornoemde Laurencius, 

(1) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch, aan het huis van wijlen voornoemde Laurencius te leveren, gaande uit 

1/5 deel van een hoeve, in Gestel bij Eindhoven, welke pacht voornoemde 

Laurencius gekocht had van Goeswinus zvw Franco Herinc, (2) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een b-erfpacht van 3 mud rogge en 2 mud gerst, welke pacht van 1 mud 

rogge Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracken gekocht had van 

Theodericus nzvw hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van Erp, welke 

pacht van 1 mud rogge wijlen voornoemde Laurencius Boijen vernaderd had van 

laatstgenoemde Johannes, en welke pachten van 1½ en 1 mud rogge nu aan 

voornoemde Walterus behoren. 

 

Walterus Coptiten maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Laurencii Boijen hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco ad domum Laurencii quondam predicti tradendam ex quinta parte 

cuiusdam mansi siti in parrochia de Ghestel prope Eijndoven et ex 

attinentiis dicte quinte partis uiversis quam paccionem dictus Laurencius 

erga Goeswinum filium quondam Franconis Herinc emendo acquisierat prout 

in litteris atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 
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Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

quam paccionem unius modii siliginis Johannes filius Rodolphi Rover de 

Vladeracken erga Theodericum filium naturalem quondam domini Arnoldi 

Rover (dg: de) investiti olim ecclesie de Erpe emendo acquisierat prout 

in litteris et quam paccionem unius modii siliginis dictus quondam 

Laurencius Boijen erga (dg: pre) jamdictum Johannem per modum 

redempcionis e jure proximitatis acquisierat prout in aliis litteris et 

quas pacciones unius et dimidii modiorum et unius modii siliginis dictus 

Walterus nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Jordano 

Hacke cum Guedelde sua uxore filia quondam Johannis de Gael ab ipso 

quondam Johanne et quondam Hadewige sua uxore filia dicti quondam 

Laurencii #nomine dotis ad jus opidi de Busco# cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Gerardus datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1184 f 079r 05 za 28-02-1405. 

Voornoemde Jordanus verklaarde dat voornoemde Walterus hem alle goederen 

gegeven heeft die hij aan voornoemde Jordanus en zijn vrouw Guedeldis 

beloofd had te schenken. 

 

Dictus Jordanus recognovit sibi per dictum Walterum fore satisfactum ab 

omnibus et singulis bonis promissis (dg: sibi a W) dicto Jordano cum 

#dicta# Guedelde sua uxore (dg: filia dicti) nomine dotis clamans inde 

quitum. Testes datum supra. 

 

1184 f.079v. 

 sabbato post Mathije: zaterdag 28-02-1405. 

 

BP 1184 f 079v 01 za 28-02-1405. 

(dg: Walterus Coptiten ev {ruimte vrijgelaten} dvw Laurencius Boijen). 

 

(dg: Walterus Coptiten maritus et tutor legitimus ut asserebat {ruimte 

vrijgelaten} sue uxoris filie quondam Laurencii Boijen). 

 

BP 1184 f 079v 02 za 28-02-1405. 

Destijds hadden Arnoldus zv Rodolphus van Meerlaer en zijn vrouw Elizabeth 

wv Albertus van Hackenem verkocht aan Albertus zvw Ludovicus van Uden (1) 

de helft van een hoeve van wijlen voornoemde Albertus, in Uden, ter plaatse 

gnd Boekel, (2) de helft die aan wijlen voornoemde Albertus behoorde, van 

beemden in verscheidene beemden in Uden, ter plaatse gnd in het Goer, welke 

beemden, die behoorden aan wijlen voornoemde Albertus, jaarlijks gedeeld 

worden tegen andere van die voornoemde beemden. Vervolgens hadden 

eerstgenoemde Arnoldus en Elizabeth garantie beloofd. Voornoemde Albertus 

zvw Ludovicus van Uden beloofde thans dat hij noch zijn erfgenamen en 

opvolgers voornoemde Arnoldus en Elizabeth en hun goederen en opvolgers 

zullen aanspreken wegens voornoemde belofte van garantie, voor zover die 

voornoemde beemden betreft. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus filius Rodolphi de Meerlaer maritus 

legitimus Elizabeth sue uxoris relicte quondam Alberti de Hackenem et 

dicta Elizabeth medietatem mansi dicti quondam Alberti siti in parrochia 

de Uden in loco dicto Boekel atque medietatem pratorum que spectaba-(dg: 

n)-t ad dictum quondam Albertum in quibusdam pratis sitis in dicta 

parrochia in loco dicto int Goer et que prata que spectabant ad dictum 

quondam Albertum annuatim dividuntur contra alia prata dictorum pratorum 

simul cum medietate juris et attinentiarum dicti mansi singularum et 

universarum hereditarie vendidisset Alberto filio quondam Ludovici de 

Uden et deinde primodicti Arnoldus et Elizabeth promisissent indivisi 

super omnia (dg: de) quod ipsi dicto (dg: Alb) emptori de premissis 

prestarent warandiam prout in litteris constititus igitur coram scabinis 
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infrascriptis dictus Albertus filius quondam Ludovici de Uden et promisit 

super habita et habenda (dg: dicto) primodicto Arnoldo quod nec ipse nec 

sui heredes aut successores prefatos Arnoldum et Elizabeth et eorum bona 

ac successores quoscumque numquam impetent aut vexabunt dictos Arnoldum 

et Elizabeth in quocumque judicio sive spirituali sive seculari scilicet 

occacione dicte promissionis warandie in quantum illa promissio concernit 

supradicta prata in dictis litteris contenta salvo! tamen dicto Alberto 

emptori et suis successoribus dictis litteris quoad omnia alia in suo 

vigore permansuris. Testes Berwout et Goeswinus datum sabbato post 

Mathije. 

 

BP 1184 f 079v 03 za 28-02-1405. 

En dat voornoemde Albertus koper zijn zoon Baudewinus, door hem verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Margareta dvw mr Boudewinus schilder, hetzelfde zal laten 

beloven. 

 

Et quod dictus Albertus emptor Baudewinum eius filium ab eodem et quondam 

Margareta sua uxore filia quondam magistri Boudewini pi-(dg: n)-ctoris 

#pariter genitum# (dg: perpetue tale) similiter prout dictus eius pater 

promisit faciet promittere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 079v 04 za 28-02-1405. 

Theodericus en Katherina, kvw Theodericus van Hees, door voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina, droegen over aan 

Nijcholaus nzvw Johannes met den Koijen een erfgoed, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, welk erfgoed overal 43 voet breed is af te meten vanaf 

een weg gnd die Molenweg richting erfgoed van Theodericus Martini, aan 

Katherina wv Theodericus van Hees in pacht uitgegeven door voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Theodericus (dg: filius quondam Theoderici e) et Katherina liberi quondam 

Theoderici (dg: Huijsman) #de Hees ab eodem et (dg: Theoderico de Hees) 

Katherina eius uxore pariter geniti# cum tutore quandam hereditatem sitam 

in Busco ad vicum dictum Buerde que hereditas continet ubique XLIII 

pedatas in latitudine mensurando videlicet a via dicta die Molenwech 

versus hereditatem Theoderici Martini datas! ad pactum Katherine relicte 

quondam Theoderici de Hees a Nijcholao filio naturali !filio quondam 

Johannis met den Koijen prout in litteris hereditarie supportaverunt 

dicto Nijcholao cum litteris et jure promittentes cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem (dg: deponere) ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 079v 05 za 28-02-1405. 

Henricus van Zanbeke ev Lucia dvw Henricus van Zegeworp, Walterus van 

Boemel en Theodericus zvw Johannes Francken soen verkochten aan Johannes 

zvw Walterus Nennen soens soen (1) een schuur en aangelegen tuin, in 

Gemonde, (2) een deel van een tuin, in Gemonde, tussen erfgoed van Johannes 

Achtenmans soen enerzijds en een tuin gnd Pathers Hof anderzijds, aan 

Henricus van Zegeworp verkocht door Beatrix wettige dvw Walterus Nennen 

soens en wijlen diens vrouw Elizabeth. 

 

Henricus de Zanbeke maritus et tutor legitimus Lucie sue uxoris filie 

quondam Henrici de #(dg: s)# Zegeworp Walterus de Boemel et Theodericus 

filius quondam Johannis Francken soen horreum et ortum sibi adiacentem 
!in parrochia de Gemonden et quandam partem orti siti in dicta parrochia 

inter hereditatem Johannis Achtenmans soen ex uno et inter (dg: he 

hereditatem) ortum dictum Pathers (dg: Hoef) Hof ex alio venditos Henrico 

de Zegeworp a Beatrice legitima filia Walteri Nennen soens quondam et 

Elizabeth quondam sue uxoris ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

filio quondam Walteri Nennen soens soen promittentes indivisi super omnia 
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ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Berwout et 

Spina datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1184 f 079v 06 za 28-02-1405. 

Voornoemde Walterus van Boemel beloofde aan voornoemde Johannes zv Walterus 

Nennen soen dat de minderjarige kv voornoemde Walterus van Boemel, door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus van Zegeworp, zodra 

ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen van voornoemde schuur en tuin. 

 

Dictus Walterus de Boemel promisit super omnia habita et habenda dicto 

Johanni filio Walteri Nennen soen quod ipse quoscumque liberos ab eodem 

Waltero de Boemel et quondam Heijlwige sua uxore filia quondam (dg: 

Rutgheri) Henrici de Zegeworp pariter genitos #impuberes cum ad annos 

perverint# super dictis horreo et orto ad opus dicti (dg: H) emptoris 

hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 079v 07 za 28-02-1405. 

Voornoemde Theodericus zv Johannes Francken soen beloofde dat zijn 

minderjarige kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Gertrudis dvw 

Henricus van Zegeworp, zodra ze meerderjarig zijn, van voornoemde schuur en 

tuin afstand zullen doen tbv voornoemde Johannes zvw Walterus Nennen soen. 

 

Dictus Theodericus filius Johannis Francken soen promisit super habita et 

habenda quod ipse quoscumque liberos ab eodem Theoderico et quondam 

Gertrude sua uxore (dg: pariter genitos) filia quondam Henrici de 

Zegeworp pariter genitos #impuberes cum ad annos pervenerint# super 

dictis horreo et orto ad opus dicti Johannis filii quondam Walteri Nennen 

soen hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 079v 08 za 28-02-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Walterus Nennen soen deed tbv Walterus van Boemel 

afstand van alle goederen, die wijlen Henricus van Zegeworp geschonken had 

aan voornoemde Walterus en zijn vrouw Heilwigis dvw voornoemde Henricus. 

 

Dictus (dg: H) Johannes filius quondam Walteri Nennen soen super omnibus 

bonis que quondam Henricus de Zegeworp dederat Waltero de Boemel cum 

Heilwige sua uxore filia quondam Henrici predicti nomine dotis et super 

jure ut dicebat ad opus dicti Walteri hereditarie renunciavit promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 079v 09 za 28-02-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Walterus Nennen soen deed tbv Theodericus zvw 

Johannes Francken soen afstand van de goederen die wijlen Henricus van 

Zegeworp geschonken had aan voornoemde Theodericus en zijn vrouw Gertrudis 

dv voornoemde Henricus. 

 

Jamdictus Johannes super quibuscumque bonis que quondam Henricus de 

Zegeworp dederat Theoderico filio quondam Johannis Francken soen cum 

Gertrude sua uxore filia dicti Henrici nomine dotis et super jure ad opus 

dicti Theoderici renunciavit promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 079v 10 za 28-02-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Walterus Nennen soen deed tbv Henricus van Zanbeke 

afstand van alle goederen, die wijlen Henricus van Zegeworp geschonken had 

aan voornoemde Henricus van Zanbeke en zijn vrouw Lucia dvw voornoemde 

Henricus. 

 

Jamdictus Johannes super omnibus bonis que quondam Henricus de Zegeworp 

dederat Henrico de Zanbeke cum Lucia sua uxore (dg: ?mo) filia eiusdem 

quondam Henrici nomine dotis et super jure ad opus dicti Henrici de 
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Zanbeke hereditarie renunciavit promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.080r. 

 dominica post Mathije: zondag 01-03-1405. 

 tercia ante invocavit: dinsdag 03-03-1405. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 07-03-1405. 

 

BP 1184 f 080r 01 zo 01-03-1405. 

Willelmus Bije zvw Johannes Louwer van Kessel beloofde Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Muijdeken en Theodericus Colne schadeloos te houden van alle 

geldsommen die gekomen zijn van de verzoening mbt de dood van Johannes Bije 

zvw voornoemde Johannes Louwer van Kessel, voor zover zij schade hebben 

door bloedverwanten van wijlen voornoemde Johannes Bije die recht op dat 

geld hebben of voorwenden te hebben. Wel behoudt Arnoldus zvw voornoemde 

Johannes Bije zijn recht in voornoemd geld, waarmee voornoemde Willelmus 

zich geenszins inlaat of voorwendt daarmee belast te zijn. De  brief 

overhandigen aan Reijnerus. 

 

Solvit. 

Willelmus Bije filius quondam Johannis Louwer de Kessel promisit super 

omnia habita et habenda Reijnero Loesken filio quondam Henrici Muijdeken 

et Theoderico Colne quod ipse Willelmus predictus quitabit et simpliciter 

indempnem observabit prefatos Reijnerum et Theodericum ab omnibus (dg: 

dampnis eis ei pecuniis pecuneis et pecuniarum) pecuniis et pecuniarum 

summis que provenerunt de reconciliatione necis (dg: qu) aut homicidii 

facte aut perpetrati in personam quondam Johannis Bije filii dicti 

quondam Johannis Louwer de Kessel ac a dampnis quibuscumque prefatis 

Reijnero et Theoderico occacione dicte pecunie evenientibus in quantum 

illa dampna prefatis Reijnero et Theoderico evenerunt per consanguineos 

dicti quondam Johannis Bije (dg: so) jus in predicta pecunia habentes vel 

habere presumentes salvo #tamen# et Arnoldo filio dicti quondam Johannis 

Bije de premissis reservato toto jure sibi competente in pecunia predicta 

de qua dictus Willelmus se nullatenus intromittit vel obligare pretendit. 

Testes Theodericus et Gerardus datum dominica post Mathije. Tradatur (dg: 
?ai) Reijnero. 

 

BP 1184 f 080r 02 di 03-03-1405. 

Willelmus Bije zvw Johannes Louwer van Kessel, Reijnerus Loesken zvw 

Henricus Mudeken en Theodericus Colne verklaarden ontvangen te hebben van 

Johannes van Enode al het geld dat aan hen toekwam wegens het zoenakkoord 

mbt de dood van Johannes Bije zvw voornoemde Johannes Louwer. 

 

Willelmus Bije filius quondam Johannis Louwer de Kessel Reijnerus Loesken 

filius quondam Henrici Mudeken et Theodericus Colne palam recognoverunt 

eis plenarie fore satisfactum per Johannem de Enode de tota pecunia que 

provenit eis seu eorum alteri de reconciliatione necis (dg: quondam 

Johannis Bije filii quondam dicti Johannis Louwer) facte aut perpetrate 

in personam Johannis Bije filii dicti quondam Johannis Louwer. Testes 

Spina et Bathen soen datum feria 3a ante invocavit. 

 

BP 1184 f 080r 03 za 07-03-1405. 

Rodolphus van den Grave machtigde zijn dochter Elizabeth wv Gerardus van 

Eijcke zijn cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te 

beheren. 

 

Rodolphus van den Grave dedit Elizabeth sue filie relicte quondam Gerardi 

de Eijcke potestatem monendi suos census et pacciones et credita et bona 

regendi usque ad revocationem. Testes Goeswinus et Spina datum sabbato 

ante invocavit. 
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BP 1184 f 080r 04 za 07-03-1405. 

Johannes Danels soen van den Stadeacker droeg over aan Petrus zvw Johannes 

Gorter, tbv hem en zijn zuster Margareta wv Jacobus van Kampen, de helft 

van 5 pond paijment, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een erfgoed gnd die Vorssendonc, in Spoordonk, in 

Oirschot, tussen Arnoldus Snijders enerzijds en Jordanus van Liedevelt 

anderzijds, welke 5 pond Danijel van den Stadeacker verworven had van mr 

Egidius van Liedevelt alias gnd te Turnout. 

 

Johannes Danels soen van den Stadeacker medietatem (dg: hereditarii 

census) quinque librarum pagamenti solvendarum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quadam hereditate dicta die Vorssendonc 

sita in Spoerdonc in parrochia de Oerscot inter hereditatem Arnoldi 

Snijders ex uno et hereditatem Jordani de Liedevelt ex alio (dg: quem) 

quas quinque libras (dg: magister Egid) Danijel van den Stadeacker erga 

magistrum Egidium de Liedevelt alias dictum te Turnout acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Petro (dg: Gorter ad o) filio quondam 

Johannis Gorter ad opus sui et Margarete sue (dg: uxoris) sororis relicte 

quondam Jacobi de Kampen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum  coheredum dicti Danijelis deponere. 

Testes Goeswinus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 080r 05 za 07-03-1405. 

Rutgherus zvw Henricus heren Goijvarts soen van Audenhoven verklaarde 

ontvangen te hebben van Johannes Danels soen van den Stadeacker de helft 

van 5 pond paijment, die Danijel van den Stadecker verworven had van mr 

Egidius van Liedevelt alias gnd van Turnout, welke helft voornoemde 

Johannes Danels soen beloofd had over te dragen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Solvit. 

Rutgherus filius quondam Henrici heren Goijvarts soen de Audenhoven palam 

recognovit sibi per Johannem Danels soen van den Stadeacker fore 

satisfactum de medietate (dg: hereditarii cen) quinque librarum pagamenti 

quas Danijel van den Stadecker erga magistrum Egidium de Liedevelt alias 

dictum de (dg: Tue) Turnout acquisierat quam medietatem dictus Johannes 

Danels soen prefato Rutghero supportare promiserat ut dicebatur etc 

clamans in de quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 080r 06 za 07-03-1405. 

Hermannus Zweirtvegher zvw Arnoldus Cleijnael gaf uit aan Theodericus zv 

Johannes Crumme (1) een huis, erf en tuin, in Oirschot, in de herdgang van 

Straten, tussen Jordanus Everats enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

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

voornoemde Jordanus; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 kapoenen aan de 

hertogin, (b) 10 schelling paijment, en thans voor (c) 20 lopen rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Theodericus tot onderpand (2) een beemd, in Oirschot, in 

de herdgang van Ertbruggen, tussen Johannes van Dommellen enerzijds en 

voornoemde Johannes die Crumme anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint gnd Hulssthoersche Ghemeijnt en met het andere eind aan wijlen 

Egidius van den Sneppenschoet, welke beemd reeds belast was met ongeveer 1 

oude groot. 

 

Hermannus Zweirtvegher filius quondam Arnoldi Cleijnael domum aream et 

ortum sitos in parrochia de Oerscot in pastoria de Strathen inter 

hereditatem Jordani Everats ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Jordani ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Theoderico filio Johannis Crumme ab eodem hereditarie possidendos pro 

duobus (dg: caponi) caponibus domine nostre {hier staan: ..} ducisse et 

decem solidis pagamenti exinde solvendis dandis etc et pro XX lopinis 
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siliginis mensure de Oirscot dandis sibi ab alio purificationis et in 

Oirscot tradendis ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solutionis dicte paccionis dictus Theodericus quoddam 

pratum situm in dicta parrochia in pastoria de Ertbruggen inter 

hereditatem Johannis de Dommellen ex uno et hereditatem Johannis die 

Crumme predicti ex alio tendens cum uno fine ad communitatem dictam 

Hulssthoersche Ghemeijnt et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Egidii van den Sneppenschoet ut dicebat dicto Hermanno ad pignus imposuit 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

uno antiquo grosso vel circiter exinde solvendo. Testes datum supra. 

{In de linker marge hieronder een verticale streep naast onbeschreven 

ruimte}. 

 

1184 f.080v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 06-03-1405. 

 

BP 1184 f 080v 01 do 05-03-1405. 

Johannes zvw Nijcholaus Haghen, door wijlen voornoemde Nijcholaus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Eefsa dvw Willelmus Dargerdmaker, droeg over aan 

Henricus Lanternemaker een b-erfcijns van 3 pond geld, die Willelmus van 

der Hazeldonc beloofd had aan wijlen voornoemde Eefsa, een helft te betalen 

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

in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, naast erfgoed van Johannes 

van den Hecke, welke cijns aan voornoemde Johannes gekomen was na 

overlijden van zijn ouders. 

 

(dg: Eefsa) Johannes filius quondam Nijcholai Haghen ab ipso quondam 

Nijcholao et quondam Eefsa eius uxore filia quondam Willelmi Dargerdmaker 

#pariter genitus# hereditarium censum trium librarum monete quem 

Willelmus van der Hazeldonc promiserat se daturum et soluturum prefate 

quondam Eefse hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis contigue juxta hereditatem 

Johannis van den Hecke prout in litteris (dg: hereditarie ven que 

hereditas predicta dicti quondam Johannes) quem censum dictus Johannes 

sibi de morte dictorum quondam Nijcholai et Eefse suorum parentum 

successione advolutam esse dicebat (dg: promittens super omnia W et) 

hereditarie supportavit Henrico Lanternemaker cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dictorum quondam Nijcholai et Eefse deponere. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 080v 02 do 05-03-1405. 

Rutgherus zvw Henricus heren Godevarts soen beloofde aan Theodericus zv 

Petrus Tielkens 16 mud rogge, Bossche maat, met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 26-04-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici heren Godevarts soen promisit super 

omnia Theoderico filio Petri Tielkens XVI modios siliginis mensure de 

Busco ad octavas pasche proxime futuras persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 080v 03 do 05-03-1405. 

(dg: Walterus zvw Walterus Coelborner). 

 

(dg: Walterus #Coelbo# filius quondam Walteri Coelborner). 

 

BP 1184 f 080v 04 do 05-03-1405. 
Rodolphus† zv Henricus Prijem (*) Gertrudis dvw Walterus Coelborner 

1. Walterus Coelborner 

a. Walterus zv voornoemde Walterus en Gertrudis 
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b. (dg: nd van Walterus) Gertrudis (*) Henricus Bijsscap. 

Walterus Coelborner zvw Rodolphus zv Henricus Prijem, zijn zoon Walterus en 

Henricus Bijsscap ev Gertrudis dv eerstgenoemde Walterus verkochten aan 

Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv 

voornoemde Nijcholaus, een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, die 

Arnoldus zvw Emondus Loijt met Lichtmis in Den Bosch moest leveren aan 

Gertrudis, dvw Walterus Coelborner en wv voornoemde Rodolphus en mv 

eerstgenoemde Walterus, en aan haar zoon eerstgenoemde Walterus, gaande uit 

(1) een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd op Zanendonc, tussen 

Wautgherus zvw Johannes van Casteren enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 3 lopen raapzaad, die voornoemde 

Arnoldus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Walterus Coelborner filius quondam Rodolphi filii Henrici Prijem (dg: 

hereditariam usufructum sibi competentem in hereditaria) #Walterus eius 

filius et Henricus Bijsscap maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie primodicti Walteri# hereditariam paccionem XII lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam Arnoldus filius quondam Emondi Loijt 

solvere tenebatur Gertrudi (dg: matri d) filie quondam Walteri Coelborner 

relicte dicti quondam Rodolphi (dg: filie) matri (dg: prefati) primodicti 

Walteri et eidem Waltero primodicto eius filio hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parrochia de Bucstel in loco 

dicto op Zanendonc inter hereditatem Wautgheri filii quondam Johannis de 

Casteren ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex hereditaria 

paccione trium lopinorum (dg: si) seminis raparum quam dictus Arnoldus 

prefatis Gertrudi et Waltero eius filio pro solutione dicte paccionis XII 

lopinorum siliginis ad pignus imposuerat prout in litteris #hereditarie 

vendiderunt Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad opus Ghisenradis 

eius matris relicte dicti quondam Nijcholai supportaverunt cum litteris 

et jure# (dg: hereditarie legitime supportaverunt Waltero suo filio 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte ad opus 

sui et ad opus Gertrudis sue sororis filie naturalis primodicti Walteri) 

promittens! #indivisi# super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes (dg: 

datum supra) Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 080v 05 vr 06-03-1405. 

Egidius Spaerwater alias gnd van Vaelbeke beloofde aan Johannes van 

Dordrecht 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Egidius Spaerwater alias dicti! de Vaelbeke promisit super omnia Johanni 

de Dordrecht L novos Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Wolp et Gerardus datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 080v 06 do 05-03-1405. 

Henricus Obrecht zvw Johannes Beije verkocht aan Franco zvw Willelmus 

Grieten soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen van voornoemde verkoper, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Westilburg, tussen Johannes Bac Berthouts soen enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Tongerlo, met een weg ertussen, anderzijds, reeds belast met 

(1) de grondcijns, (2) een b-erfcijns van 3 pond, (3) b-erfpachten geschat 

op een totaal van 4 mud rogge. 

 

Henricus Obrecht filius quondam Johannis Beije hereditarie vendidit 

Franconi filio quondam Willelmi Grieten soen hereditariam paccionem (dg: 

uni) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: in Busco) #supra hereditates infrascriptas# 

tradendam ex domo orto et hereditatibus eis adiacentibus dicti venditoris 

sitis in parrochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch inter 
!Johannis Bac Berthouts soen ex uno et inter hereditatem conventus de 
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Tongerloo quadam via interiacente ex alio #ut dicebat# promittens super 

omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditario censu trium librarum et 

hereditariis paccionibus ad summam quatuor modiorum siliginis #estimatis# 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus et Goes 

datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 080v 07 do 05-03-1405. 

Henricus Wijse zvw Willelmus Wijse verkocht aan Rodolphus Buc een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een beemd en aangelegen stuk land, in Oirschot, in de 

herdgang van Eertbruggen, tussen Willelmus die Scroeder enerzijds en 

Theodericus zvw Rutgherus Haijart anderzijds. Verkoper en met hem 

Theodericus Crumme zv Johannes Crumme beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns. 

 

Henricus Wijse filius quondam Willelmi Wijse hereditarie vendidit 

Rodolpho Buc hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam prato et pecia terre sibi adiacente sitis in 

parrochia de Oerscot in pastoria de Eertbruggen inter hereditatem 

Willelmi die Scroeder ex uno et inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Rutgheri Haijart ex alio promittens #et cum eo Theodericus Crumme 

filius (dg: quondam) Johannis Crumme indivisi# super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 080v 08 do 05-03-1405. 

Hermannus Swertfeger zv Arnoldus Cleijnael beloofde aan Gerardus zv hr 

Willelmus van Aa ridder en Marcelius zv Alardus Zelen soen 300 nieuwe 

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

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

 

Hermannus Swertfeger (dg: promisit super omnia) filius Arnoldi Cleijnael 

promisit super omnia Gerardo filio domini Willelmi de Aa militis (dg: et 

Mar) et Marcelio filio Alardi Zelen soen seu eorum alteri trecentos novos 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 080v 09 do 05-03-1405. 

En voornoemde Henricus Wijse kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) met 53 gulden, 36 plakken voor 1 gulden 

gerekend, eventuele achterstallige termijnen en {f.081r} 3 mud rogge. 

Opgesteld in de kamer in aanwezighheid van voornoemde schepenen, Willelmus 

van Dijechden en Ludolphus Buc. 

 

A. 

Et poterit dictus Henricus Wijse redimere ad spacium trium annorum festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum LIII gulden XXXVI placken pro quolibet gulden computato et 

cum arrestadiis si que fuerint et cum 

 

1184 f.081r. 

 anno CCCCmo quinto mensis marcii die quinta: donderdag 05-03-1405. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 11-04-1405. 

 

BP 1184 f 081r 01 do 05-03-1405. 

tribus modiis siliginis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto 

mensis marcii die quinta hora none presentibus dictis scabinis Willelmo 



Bosch’ Protocol jaar 1405 02. 124 

de Dijechden et Ludolpho Buc. 

 

 


