
Bosch’ Protocol jaar 1405 03. 1 

 

 

 

 

 

 

NL-HtSA Archiefnummer 1100 Collectie 

transcripties en regesten 
 

 

1.1 Bossche Protocollen 
 

 

 

 

Inventarisnummer 1184 

 

Jaar 1405 

 

 

Transcripties 

Regesten 

 

 

 

 

S.J.M.M. Ketelaars 

Rosmalen 

2022 

 

 
  



Bosch’ Protocol jaar 1405 03. 2 

 

 

 

 

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 

de Dijechden et Ludolpho Buc. 

 

BP 1184 f 081r 02 do 05-03-1405. 

Henricus Venbosch zv Hermannus Venbosch beloofde aan Henricus Pauweter 72 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Henricus Venbosch filius Hermanni Venbosch promisit super omnia Henrico 

Pauweter LXXII Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem 

ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Goeswinus 

datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 081r 03 do 05-03-1405. 

Gerardus zvw Conrardus Writer en Johannes van Hijnen zvw Johannes van 

Hijnen beloofden aan mr Egidius van Gherwen dekaan van de kerk van Sint-

Jan-Evangelist in Den Bosch, tbv hem en het kapitel van voornoemde kerk,  

(1) 20 pond geld met Sint-Jan (wo 24-06-1405), (2) 20 pond voornoemd geld 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), (3) 10 pond met Sint-Jan over een 

jaar (do 24-06-1406), (4) 10 pond met Kerstmis over een jaar (za 25-12-

1406), (5) 10 pond met Sint-Jan over twee jaar (vr 24-06-1407), (6) 10 pond 

voornoemd geld met Kerstmis over twee jaar (zo 25-12-1407) te betalen. 

 

(dg: Johannes) Gerardus filius quondam Conrardi Writer et Johannes de 

Hijnen filius quondam Johannis de Hijnen promiserunt indivisi super omnia 

magistro Egidio de Gherwen decano ecclesie (dg: de) beati Johannis 

ewangeliste in Busco ad opus sui et ad opus (dg: cal) capituli eiusdem 

ecclesie XX libras monete ad Johannis et XX libras dicte monete ad 

nativitatis Domini proxime futurum item X libras a Johanne proxime futuro 

ultra annum et X libras a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

et X libras a Johannis proxime futuro ultra II annos atque X libras dicte 

monete a nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: annum) duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 081r 04 do 05-03-1405. 

Arnoldus Grotart beloofde Petrus zvw Theodericus Bouwelkens soen schadeloos 

te houden van een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Benedictus gnd Bijts 

Lijsbethen Bijts soen eertijds verkocht had aan Mechtildis dvw Johannes van 

Goch en hem te vrijwaren van alle schade vanwege voornoemde erfpacht op 2 

lopen land van voornoemde Petrus, in Oss, ter plaatse gnd Nijppelant, naast 

erfgoed van voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Arnoldus Grotart promisit super omnia Petro filio quondam Theoderici 

Bouwelkens soen quod ipse Arnoldus predictum Petrum (dg: quitabit et in) 

ab hereditaria paccione unius modii siliginis quam Benedictus dictus 

Bijts Lijsbethen Bijts soen dudum vendiderat Mechtildi filie quondam 

Johannis de Goch atque ab omnibus dampnis dicto Petro aut ad et supra 

duas lopinatas terre eiusdem Petri sitas (dg: par) in parrochia de Os ad 

locum dictum Nijppelant juxta hereditatem dicti Petri (dg: ex uno et 
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inter he) ut dicebat occacione dicte (dg: pecunie) #paccionis# 

evenientibus ac eventuris in futurum indempnem servabit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 081r 05 do 05-03-1405. 

Aleijdis dvw Henricus Deenkens gaf uit aan haar broer Deenkinus zvw 

voornoemde Henricus (1) een stuk land, 6 lopen groot, in Berghem, ter 

plaatse gnd die Gemeijnt, tussen Zebertus van Duer en zijn kinderen 

enerzijds en Elizabeth wv Petrus Volpen soen en haar kinderen anderzijds, 

(2) ½ morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd op het Goer, beiderzijds 

tussen erfgoed dat Theodericus Berwout thans bezit en beteelt; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Deenkinus 

tot onderpand (3) een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd op het Runsel, 

tussen erfgoed gnd dat Harensche Broec enerzijds en Metta sv voornoemde 

Aleijdis anderzijds, (4) ½ morgen land, in Huessellingen, ter plaatse gnd 

ter Wenrijt?, tussen Walterus bv voornoemde Aleijdis enerzijds en kv 

Johannes van Dijnther anderzijds. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici Deenkens (dg: dochter) cum tutore peciam 

terre sex lopinatas continentem sitam in parrochia de Berchen ad locum 

dictum die Gemeijnt inter hereditatem Zeberti de Duer et eius liberorum 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Petri Volpen soen 

et eius liberorum ex alio atque dimidium juger terre situm in dicta 

parrochia ad locum dictum opt Goer inter hereditatem (dg: Theoderici 

Berwout) quam Theodericus Berwout ad presens possidet ex utroque latere 

coadiacentem (dg: ut dicebat) in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Deenkino suo fratri filio dicti 

quondam Henrici ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione 

unius 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 et ad 

maiorem securitatem dictus Deenkinus (dg: duas pe) peciam terre sitam in 

dicta parrochia ad locum dictum opt Runsel inter hereditatem dictam dat 

Harensche Broec ex uno et inter hereditatem Mette sororis dicte Aleijdis 

ex !uno atque dimidium juger terre situm in (dg: dicta) parrochia de 

Huessellingen ad locum dictum ter We[?n]rijt inter hereditatem Walteri 

fratris dicte Aleijdis ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis de 

Dijnther ex alio ut dicebat ad pignus imposuit promittens super omnia 

warandiam. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 081r 06 do 05-03-1405. 

Johannes nzvw Willelmus van Audenhoven beloofde aan Rutgherus van 

Audenhoven bv voornoemde Willelmus 200 Franse kronen of de waarde met Sint-

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

 

Johannes filius naturalis quondam Willelmi de Audenhoven promisit super 

omnia habita et habenda Rutghero de Audenhoven fratri dicti Willelmi 

ducentos Vrancrijc cronen vel valorem ad (dg: ?em) Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 081r 07 do 05-03-1405. 

Marselius zvw Alardus Zelen soen droeg al zijn goederen, gelegen onder Oss, 

over aan Gerardus zv hr Willelmus van Aa ridder. De brief overhandigen aan 

voornoemde Marselius. 

 

Marselius filius quondam Alardi Zelen soen omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum infra 

parrochiam de Os consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo filio domini Willelmi de Aa militis promittens super 
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omnia warandiam. Testes datum supra. Tradatur dicto Marselio. 

 

BP 1184 f 081r 08 do 05-03-1405. 

Johannes zvw Johannes van Donckersvoirt droeg over aan zijn schoonzoon 

Johannes van Hezewijc bakker (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn zuster Heijlwigis eertijds ev Henricus Bije, (2) 

alle goederen die aan voornoemde Johannes krachtens testament van wijlen 

voornoemde Henricus Bije en Heijlwigis behoren. De brief overhandigen aan 

de ondergeschreven executores. 

 

Solvit. Tradatur executoribus infrascriptis. 

Johannes filius quondam Johannis de Donckersvoirt omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Heijlwigis sue sororis uxoris olim Henrici Bije 

successione advoluta atque omnia et singula bona prefato Johanni vigore 

testamenti dictorum quondam Henrici Bije et Heijlwigis seu alterius 

eorundem competentia ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Hezewijc pistori eius genero promittens sper omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 081r 09 za 11-04-1405. 

Voornoemde Johannes van Hezewijc droeg het vooornoemde over aan Gerardus 

van Berze, Amelius Lambrechts soen en Willemus Moelner, executores 

testamenti van wijlen Henricus Bije, tbv Mechtildis wv voornoemde Henricus 

en tbv Henrica, dvw voornoemde Henricus en Mechtildis. Voornoemde 

Mechtildis zal het voornoemde bezitten, zo lang zij leeft; na haar 

overlijden gaat het naar voornoemde Henrica. Zou voornoemde Henrica 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat één helft van het voornoemde, 

na overlijden van voornoemde Mechtildis en Henrica beiden, naar de naaste 

erfg vw voornoemde Henricus Bije en de andere helft naar voornoemde 

Mechtildis als zij dan leeft en anders naar de naaste erfg van voornoemde 

Mechtildis. 

 

Dictus Johannes de Hezewijc premissa supportavit Gerardo de Berze Amelio 

Lambrechts soen et Willemo Moelner executoribus testamenti (dg: dicti) 

quondam Henrici Bije (dg: promittens) ad opus Mechtildis relicte eiusdem 

quondam Henrici et ad opus Henrice filie eorundem quondam Henrici et 

Mechtildis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere tali annexa conditione quod dicta Mechtildis premissa ad 

eius vitam integraliter possidebit !possidebit post decessum eius ad 

dictam Henricam devolvenda tali annexa conditione si dicta Henrica 

decesserit absque prole legitima (dg: ante decessum dicte Mech) quod tunc 

medietas premissorum (dg: ad proximores heredes di) post obitum dictarum 

Mechtildis et Henrice ambarum ad proximores heredes dicti quondam Henrici 

Bije et reliqua medietas ad dictam Mechtildem si vixerit alioquin ad 

proximores heredes (dg: di) eiusdem Mechtildis devolvetur et succedat. 

Testes Spina et Gerardus datum in vigilia palmarum. 

 

1184 f.081v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 

BP 1184 f 081v 01 do 05-03-1405. 

Rodolphus Bever zvw Petrus Bever verkocht aan Gerardus van Bruggen Pouwels 

soen 3/5 deel van (1) een hofstad, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Loeshovel, tussen de gemeint enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een stuk land, aldaar, tussen Gerardus Stegheman enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (3) 1 bunder land, in Hees, ter plaatse gnd Loeshoevel, 

tussen Petrus Bever enerzijds en voornoemde Gerardus Stegheman anderzijds, 

(4) een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd Loeshovel, tussen Wijnricus 

van Zochel enerzijds en de gemeint van Dinther anderzijds, welk 3/5 deel 

voornoemde Rodolphus in pacht verkregen had van Johannes en Elizabeth, kvw 

Herbertus van den Loeshovel, belast met de pacht en cijnzen in de brief 
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vermeld. De koper beloofde vannaf nu te leveren een b-erfpacht van 21 lopen 

rogge, die voornoemde Rodolphus moet leveren aan voornoemde Johannes en 

Elizabeth. Slechts één brief. 

 

Rodolphus Bever filius quondam Petri Bever tres quintas partes 

#hereditatum subscriptarum (dg: videlicet) videlicet# cuiusdam domistadii 

siti in parrochia de Nijsterle ad locum dictum Loushovel! inter 

communitatem ex uno et inter communem plateam ex alio atque pecie terre 

site ibidem inter hereditatem Gerardi Stegheman ex uno et inter communem 

plateam ex alio item unius bonarii terre siti in parrochia de Hees ad 

dictum locum Loeshoevel vocatum inter hereditatem Petri Bever ex uno et 

inter hereditatem dicti Gerardi Stegheman ex alio atque (dg: in) pecie 

terre sita! in parrochia de Dijnther ad dictum locum (dg: He) Loeshovel 

vocatum inter hereditatem Wijnrici de Zochel ex uno et inter communitatem 

de Dijnther ex alio quas tres quintas partes premissorum dictus Rodolphus 

erga Johannem et Elizabeth liberos quondam Herberti van den Loeshovel ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de 

Bruggen Pouwels soen supportavit cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

paccione (dg: in dictis litteris contenta) et censibus in dictis litteris 

contentis. Quo facto repromisit dictus emptor #super omnia# (dg: quam) 

quod ipse hereditariam paccionem XXI lopinorum siliginis quam dictus 

Rodolphus prefatis Johanni et (dg: H) Elizabeth solvere tenetur ex 

predictis tribus quintis partibus exnunc deinceps taliter dabit et solvet 

quod nec dicto venditori nec ad et supra (dg: eius) alias hereditates 

eiusdem (dg: damp) venditoris dampna exinde eveniant in futurum. Testes 

[T]heodericus et Wolph datum quinta ante invocavit. Fiet tantum una. 

 

BP 1184 f 081v 02 do 05-03-1405. 

Petrus Oer zvw Laurencius zvw Petrus Oer droeg over aan Godefridus van 

Arkel zv Theodericus Storm gewantsnijder de helft die aan hem behoort in 

een b-erfpacht van 11 lopen rogge, Bossche maat, die Theodericus Steijnen 

met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde Godefridus en Petrus. 

 

Petrus Oer filius quondam Laurencii filii quondam Petri Oer medietatem ad 

se spectantem in hereditaria paccione XI lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam Theodericus Steijnen solvere tenetur Godefrido de Arkel filio 

Theoderici Storm rasoris pannorum et Petro predicto hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam #prout in litteris# hereditarie 

supportavit dicto Godefrido promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 081v 03 do 05-03-1405. 

Voornoemde Petrus Oer zvw Laurencius zvw Petrus Oer ev Katherina dvw 

Godefridus zv Engela Goedens van Broechoven droeg over aan voornoemde 

Godefridus van Arkel zv Theodericus Storm gewantsnijder de helft die aan 

hem behoort in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, aan wijlen voornoemde Godefridus 

verkocht door Matheus zvw Matheus der Alardinnen soen. 

 

Dictus Petrus #maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Godefridi filie! (dg: quondam) Engele Goedens de Broechoven# ut 

supra medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie Andree apostoli et in 

Busco tradenda vendita dicto quondam Godefrido a Matheo filio quondam 

Mathei der Alardinnen soen prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Godefrido cum litteris et jure promittens (dg: ut supra) super 

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

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 081v 04 do 05-03-1405. 

Godefridus Mertens soen ev Margareta dvw Danijel van Vlierden gaf uit aan 

Lambertus zvw Marselius gnd Zeel Gobels soen een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen erfg vw Ghibo 

Kesselman enerzijds en Andreas Ruijse anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan de nieuwe sloot die Henricus Voet aldaar heeft gegraven, met 

voornoemde sloot; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, die uit 

voornoemde goederen gaat en alle andere erfgoederen van wijlen voornoemde 

Danijel van Vlierden, ter plaatse gnd Heze, (2) een b-erfpacht van 2 mud 3 

lopen rogge, Bossche maat, te leveren aan Jacobus Loze en zijn erfgenamen, 

gaande uit voornoemde en andere erfgoederen van voornoemde Godefridus, 

aldaar gelegen, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan het Groot Gasthuis 

in Den Bosch, gaande uit voornoemde en andere erfgoederen van voornoemde 

Godefridus aldaar gelegen, welke lasten nu voortaan door voornoemde 

Lambertus moeten worden betaald en geleverd uit voornoemd huis, tuin en 

aangelegen stuk land, zó dat noch voornoemde Godefridus noch de andere 

erfgoederen van wijlen voornoemde Danijel van Vlierden daarvan schade 

lijden. Voornoemde Lambertus beloofde voorts dat hij het huis dat op het 

vooornoemde staat niet daarvan zal verwijderen. 

 

Godefridus (dg: Merth) Mertens soen maritus et tutor legitimus Margarete 

sue uxoris filie quondam Danijelis de Vlierden (dg: hereditates 

infrascriptas ad ipsum spectantes sitas in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Heze sita quarum videlicet) domum ortum et peciam terre #eis 

adiacentem# sitos #in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze# inter 

hereditatem (dg: quon) heredum quondam Ghibonis Kesselman ex uno et inter 

hereditatem Andree Ruijse ex alio tendentes a communi platea ad #novum# 

fossatum quod Henricus Voet ibidem fodebat simul cum eodem fossato 

predicto ut dicebat (dg: he) dedit ad hereditarium pactum Lamberto filio 

quondam Marselii dicti Zeel Gobels soen ab eodem hereditarie possidendos 

pro censu domini ducis ex premissis et universis aliis hereditatibus 

dicti quondam Danijelis de Vlierden in dicto loco Heze vocato situatis 

solvendo (dg: dandam etc) atque pro hereditaria paccione (dg: trium) 

#duorum# modiorum et trium lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: 

danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia dictis) Jacobo 

Loze et eius heredibus ex premissis et aliis hereditatibus dicti 

Godefridi ibidem sitis et pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

maiori hospitali in Busco ex premissis et aliis hereditatibus dicti (dg: 

quo) Godefridi ibidem sitis solvenda danda et solvenda a predicto 

Lamberto ex predictis domo orto et pecia terre singulis annis terminis ad 

hoc debitis et consuetis promittens super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter super omnia repromisit quod ipse 

predictum censum et pacciones exnunc deinceps singulis annis et perpetue 

terminis ad hoc debitis et consuetis taliter dabit et solvet (dg: quod 

nec) prefatis domino duci Jacobo Loze et hospitali ex domo orto et pecia 

terre predictis quod nec predicto Godefrido nec ad et supra (dg: 

quascumque) alias hereditates quascumque dicti quondam Danijelis de 

Vlierden dampna exinde eveniant in futurum promisit insuper dictus 

Lambertus #super omnia# quod ipse domum in premissis existentem (dg: non) 

inde non amovebit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 081v 05 do 05-03-1405. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Godefridus 70 Holland gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-

07-1405) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicto Godefrido LXX Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem ad Jacobi proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.082r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 06-03-1405. 

 

BP 1184 f 082r 01 do 05-03-1405. 

Voornoemde Godefridus Mertens gaf uit aan Johannes zvw Johannes Lambrechts 

soen een stuk land en 3 morgen aangelegen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Gerongius Gerongs soen enerzijds en Johannes van Kessel 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoederen gnd 

Tuijnscaden, met de sloten die erbij horen; de uitgifte geschiedde voor de 

zegedijken die bij het voornoemde en alle andere erfgoederen van wijlen 

voornoemde Danijel horen, voor wegen die erover gaan en thans voor een 

n-erfcijns van 53 schelling 4 penning, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment etc, een 

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

 

Dictus Godefridus Mertens ut supra #peciam terre et# tria jugera terre 

#sibi adiacentia# sita! in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze 

inter hereditatem Gerongii Gerongs soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Kessel ex alio tendentes a communi platea ad hereditates 

dictas Tuijnscaden simul cum fossatis ad premissa spectantibus in ea 

quantitate qua ibidem sita! sunt ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

#Johanni filio quondam Johannis Lambrechts soen ab eodem hereditarie 

possidendas# pro aggeribus dictis zegediken ad (dg: predicta tria jugera 

terre ad) #premissa# ac ad universas alias hereditates dicti quondam 

Danijelis (dg: nunc s) spectantibus atque pro viis supra premissa 

tendentibus tenendis etc atque pro hereditario censu LIII solidorum et 

quatuor denariorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis computato #vel alterius pagamenti etc# dando 

sibi ab alio mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: sa). Testes Theodericus et Spina datum quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1184 f 082r 02 do 05-03-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Godefridus 24 pond, 1 oude 

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

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

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Godefrido XXIIII libras grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 082r 03 vr 06-03-1405. 

Walterus van den Eijnde gaf uit aan Willelmus van Erpe zvw Rutgherus van 

Erpe de helft van een beemd van wijlen Lucas gnd van Erpe alias gnd van 

Bubnagel, in Arlebeke, ter plaatse gnd Everbest, tussen Thomas zvw Johannes 

van den Zantvoert enerzijds en kvw Willelmus van Tuijnen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Johannes bv voornoemde Thomas en met het andere eind 

aan Johannes en Jordanus, nkv Gerardus Claes soen van Buerdonc, Johannes 

Coninc van Nuenen en Goeswinus Model Bertouts soen; de uitgifte geschiedde 

voor 1 oude groot die uit voornoemde helft gaat en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Arlebeke te 

leveren. 

 

Walterus van den Eijnde medietatem cuiusdam prati (dg: siti in parrochia 

de Arlebeke) quondam Luce dicti de Erpe alias dicti de Bubnagel siti in 

parrochia de Arlebeke ad locum dictum Everbest inter hereditatem (dg: -s) 
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Thome filii quondam Johannis van den Zantvoert ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi de Tuijnen ex alio tendentis cum 

uno fine ad hereditatem Johannis fratris dicti Thome et cum reliquo fine 

ad hereditates Johannis et Jordani puerorum naturalium (dg: quondam) 

Gerardi Claes soen de Buerdonc Johannis Coninc de Nuenen Goeswini Model 

Bertouts soen ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Willelmo de Erpe 

filio quondam Rutgheri de Erpe ab eodem hereditarie possidendam pro uno 

grosso antiquo ex dicta medietate solvendo dando ect et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

purificationis et in Arlebeke predicta tradenda ex medietate predicta 

promittens super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Spina 

datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 082r 04 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde gaf uit aan Adam Luwe ¼ deel van 

voornoemde beemd; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot en thans voor 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Arlebeke 

te leveren. 

 

Dictus Walterus quartam partem dicti prati dedit ad hereditarium pactum 

Ade Luwe ab eodem hereditarie possidendam pro dimidio grosso antiquo 

exinde prius solvendo dando etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificationis et in 

Arlebeke predicta tradenda ex dicta quarta parte promittens super omnia 

(dg: wa) habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082r 05 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde gaf uit aan Goeswinus nzvw Goeswinus van 

Elikem?, door wijlen voornoemde Goeswinus verwekt bij wijlen Yda Cupers, ¼ 

deel van voornoemde beemd; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Arlebeke te leveren. 

 

Dictus Walterus quartam partem dicti prati dedit ad hereditarium pactum 

Goeswino filio naturali quondam Goeswini de [?E]likem #ab ipso quondam 

Goeswino et quondam Yda Cupers pariter genito# ab eodem hereditarie 

possidendam pro dimidio grosso antiquo exinde prius solvendo dando etc et 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont danda 

sibi ab alio purificationis et in Arlebeke predicta tradenda ex predicta 

quarta parte promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082r 06 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde gaf uit aan Johannes van Lijeshout zvw 

Johannes van Lijeshout (1) een stuk land, in Lieshout, ter plaatse gnd die 

Donc, tussen Hermannus Claes soen enerzijds en wijlen Johannes gnd Han 

Jacobs soen anderzijds, (2) een stuk land, in Lieshout, tussen Johannes van 

den Kijndhuijs enerzijds en Weltkinus Wauthems soen anderzijds, (3) een 

stuk land, in Lieshout, ter plaatse gnd Banloect, tussen voornoemde 

Johannes van der Kijndhuijs enerzijds en Deenkinus die Snijder anderzijds, 

(4) een stuk beemd, ter plaatse gnd Banloect, tussen erfgoed van het huis 

van Lieshout enerzijds en Arnoldus van den Dijck anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een cijns aan voornoemd huis van Lieshout een thans voor 

een n-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Lieshout te leveren. 

 

Solvit Johannes. 

Dictus Walterus van den Eijnde peciam terre sitam in parrochia de 

Lijeshout ad locum dictum die Donc inter hereditatem Hermanni Claes soen 
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ex uno et inter hereditatem quondam Johannis dicti Han Jacobs soen ex 

alio item peciam terre sitam in dicta parrochia inter hereditatem 

Johannis van den Kijndhuijs ex uno et inter hereditatem Weltkini Wauthems 

soen ex alio item peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum 

Banloect inter hereditatem dicti Johannis van der Kijndhuijs ex uno et 

inter hereditatem Deenkini die Snijder ex alio atque peciam prati sitam 

in dicto loco Banloect vocato inter hereditatem domus de Lijeshout ex 

(dg: un) uno et inter hereditatem Arnoldi van den Dijck ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni de Lijeshout filio quondam 

Johannis de Lijeshout ab eodem hereditarie possidendas pro censu dicte 

domui de Lijeshout exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione 

XX lopinorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

purificationis et in Lijeshout tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082r 07 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Walterus 30 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia (dg: XXX) dicto Waltero XXX novos 

Gelre gulden vel valorem a purificationis proxime futuro (dg: 

persolvendos et) ultra tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082r 08 vr 06-03-1405. 

Adam Luwe beloofde aan voornoemde Walterus 50 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) te betalen. 

 

(dg: di) Adam Luwe promisit super omnia dicto Waltero L novos Gelre 

gulden vel valorem a purificationis proxime futuro ultra 3s annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082r 09 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Goeswinus nzvw Goeswinus van Elikem?, door wijlen voornoemde 

Goeswinus verwekt bij wijlen Yda Cupers, beloofde aan voornoemde Walterus 

50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-

1409) te betalen. 

 

(?dg: di) Dictus Goeswinus filius naturalis quondam dicti Goeswini de 

[?E]likem #ab eodem quondam Goeswino et quondam Yda Cupers pariter 

genitus# promisit super omnia dicto Waltero L novos Gelre gulden vel 

valorem a purificationis proxime futuro ultra 3s annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.082v. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 06-03-1405. 

 

BP 1184 f 082v 01 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde: de helft van een stuk land, in 

Lieshout, ter plaatse gnd aen die Haer, tussen Weltkinus Grieten soen 

enerzijds en wijlen Rodolphus gnd van Ghiben en kvw Hubertus Mersman 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind 

aan erfgoederen gnd die Hardbeemde en erfgoed van voornoemde kvw Hubertus 

Mersman, met geheel de hofstad, huis, schuur en tuin in voornoemd stuk land 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Walterus van den Eijnde #(dg: domistadium) medietatem pecie terre# 

(dg: domum horreum cum suis fundis) site in parrochia de Lijeshout ad 

locum dictum aen die Haer inter hereditatem Weltkini Grieten soen ex uno 

et inter hereditatem quondam Rodolphi dicti van Ghiben et hereditatem 

liberorum quondam Huberti Mersman ex alio tendentis cum uno fine ad 
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communitatem et cum reliquo fine ad hereditates dictas die Hardbeemde et 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Huberti Mersman (dg: atque 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita ibidem juxta domistadium 

et domum predictas inter hereditatem dicti Weltkini ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Rodolphi de Ghiben ex alio tendente cum uno 

fine ad communitatem de Lijeshout et cum reliquo) simul cum integris 

domistadio domo horreo et orto in dicta pecia terre sitis. 

 

BP 1184 f 082v 02 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde gaf uit aan Henricus Theeus van 

Lijeshout (1) een hofstad, huis en schuur met ondergronden en tuin, in 

Lieshout, ter plaatse gnd aen die Haer, tussen een gemene weg enerzijds en 

een akker van voornoemde Walterus anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan voornoemde akker, (2) de helft van 

voornoemde akker, gelegen tussen Weltkinus Grieten soen enerzijds en kvw 

Rodolphus van Ghiben anderzijds, strekkend vanaf voornoemd huis en tuin tot 

aan de beemden gnd die Hardebeemde, (3) de helft van een stuk beemd, in 

Beek bij Arle, ter plaatse gnd Rijtvoert, tussen wijlen Johannes van den 

Zande enerzijds en Petrus van den Wilgen anderzijds, (4) de helft van een 

stuk beemd, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd Eertbrughs Voirt, tussen 

Nijcholaus Lijnen soen enerzijds en Gheenkinus Bertouts soen anderzijds, 

(5) de helft van een stuk beemd en aangelegen stuk broekland, in Lieshout, 

in de dingbank van Aarle, beiderzijds tussen Rodolphus gnd Roef van den 

Braken; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot aan de heer van Helmond 

en thans voor een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Lieshout te leveren. 

 

Solvit Henricus. 

Dictus Walterus van den Eijnde domistadium domum horreum cum suis fundis 

et ortum sitos in parrochia de Lijeshout ad locum dictum aen die Haer 

inter communem plateam ex uno et inter quendam agrum dicti Walteri ex 

alio tendentes cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad agrum 

predictum atque medietatem eiusdem agri siti inter hereditatem Weltkini 

Grieten soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi van 

Ghiben ex alio tendentis a domo et orto predictis usque ad prata dicta 

die Hardebeemde atque medietatem pecie prati site in (dg: dicta) 

parrochia de Beke prope Arle ad locum dictum Rijtvoert inter hereditatem 

quondam Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem Petri van den 

Wilgen ex alio atque medietatem pecie prati site in dicta parrochia de 

Beke ad locum dictum Eertbrughs Voirt inter hereditatem Nijcholai Lijnen 

soen ex uno et inter hereditatem Gheenkini Bertouts soen ex alio atque 

medietatem pecie prati et pecie terre paludialis sibi adiacentis sitarum 

in dicta parrochia de (dg: Bel) Lijshout! in jurisdictione de Arle inter 

hereditates Rodolphi dicti Roef van den Braken ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico Theeus de 

Lijeshout ab eodem hereditarie possidendos pro uno et dimidio grossis 

antiquis domino de Helmont exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

purificationis et in Lijeshout tradenda ex premissis promittens super 

omnia #habita et habenda# warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Spina datum sexta (dg: 

post) ante invocavit. 

 

BP 1184 f 082v 03 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Henricus Theeus beloofde aan voornoemde Walterus 160 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus Theeus promisit super omnia dicto Waltero centum et LX 

(dg: h) novos Gelre gulden vel valorem a purificationis proxime futuro 
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ultra 3s annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082v 04 vr 06-03-1405. 

Voornoemde. 

 

Dictus. 

 

BP 1184 f 082v 05 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde verkocht aan voornoemde Henricus Theeus 

het recht dat aan de hoeve, gnd het Goet ter Haer, van wijlen Lucas van 

Erpe alias gnd van Bubnagel, gelegen in Lieshout, behoorde in de gemeint 

van Erp, welke hoeve aan voornoemde Walterus behoorde, zoals wijlen 

voornoemde Lucas en na hem voornoemde Walterus dat recht bezaten, belast 

met een b-erfcijns van 10 oude groten aan de naburen in Erp en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan de H.Geest in Erp. 

 

Solvit. 

Dictus Walterus totum jus quod ad (dg: Lucam e) mansum dictum tGoet ter 

Haer #cum suis attinentiis# quondam (dg: Gerlaci) #Luce# de Erpe alias 

dicti de (dg: Ponsendael) #Bubnagel# situm in parrochia de Lijeshout (dg: 

s) spectabat in communitate de Erpe qui mansus cum suis attinentiis ad 

dictum Walterum pertinebat prout dictus quondam (dg: Gerlacus) #Lucas# et 

post ipsum dictus Walterus huiusmodi jus possiderunt et (dg: uti) 

possidere consueverunt ut dicebat (dg: dedit ad here) hereditarie 

vendidit dicto Henrico Theeus ab eodem etc promittens super omnia (dg: w) 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario 

censu X grossorum antiquorum vicinis in Erpe et hereditaria paccione 

unius modii siliginis mense sancti spiritus in Erpe exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 082v 06 vr 06-03-1405. 

Walterus van den Eijnde gaf uit aan Weltkinus Grieten soen 2/3 deel van (1) 

de helft van een akker, in Lieshout, ter plaatse gnd aen Gheen Haer, tussen 

voornoemde Weltkinus Grieten soen enerzijds en wijlen Rodolphus gnd Roef 

van Ghiben anderzijds, met een eind strekkend aan een hofstad, huis en tuin 

van voornoemde Walterus en met het andere eind aan de beemden gnd die 

Hardebeemde, (2) de helft van een stuk beemd, in Beek bij Arle, ter plaatse 

gnd Rijtvoert, tussen wijlen Johannes van den Zande enerzijds en Petrus van 

den Wilgen anderzijds, (3) de helft van een stuk beemd, in Beek bij Arle, 

ter plaatse gnd Eertbrughs Voirt, tussen Nijcholaus Lijnen soen enerzijds 

en Gheenkinus Bertouts soen anderzijds, (4) de helft van een stuk beemd en 

een aangelegen stuk broekland, in Lieshout, in de dingbank van Aarle, 

beiderzijds tussen Rodolphus gnd Roef van den Braken; {f.083r} de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot aan de heer van Helmond en thans voor een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te 

leveren. 

 

Solvit Weltkinus. 

Walterus van den Eijnde (dg: medietatem cuiusda) duas tercias partes 

medietatis cuiusdam agri siti in parrochia de Lijeshout ad locum dictum 

aen Gheen Haer inter hereditatem Weltkini Grieten soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Rodolphi dicti Roef van Ghiben ex alio tendentis cum 

uno fine (dg: ad communitatem et cum reliquo fine) ad domistadium domum 

et ortum dicti Walteri et cum reliquo fine ad prata dicta die Hardebeemde 

item duas tercias partes medietatis pecie prati site in parrochia de Beke 

prope Arle ad locum dictum Rijtvoert inter hereditatem quondam Johannis 

van den Zande ex uno et inter hereditatem Petri van den (dg: Wilige) 

Wilgen ex alio item duas tercias partes medietatis pecie prati site in 

dicta parrochia de Beke ad locum dictum Eertbrughs Voirt inter 

hereditatem Nijcholai Lijnen soen ex uno et inter hereditatem Gheenkini 

Bertouts soen ex alio atque duas tercias partes medietatis pecie prati et 
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pecie terre paludialis sibi adiacentis sitarum in dicta parrochia de 

Lijshout! in jurisdictione de Arle inter hereditatem Rodolphi dicti Roef 

van den Braken ex utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Weltkino Grieten 

 

1184 f.083r. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 06-03-1405. 

 tercia post invocavit: dinsdag 10-03-1405. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 07-03-1405. 

 secunda post invocavit: maandag 09-03-1405. 

 

BP 1184 f 083r 01 vr 06-03-1405. 

soen ab eodem hereditarie possidendas pro uno grosso antiquo domino de 

Helmont exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificationis 

et in Lijeshout tradenda ex predictis duabus terciis partibus promittens 

super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Spina 

datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 083r 02 vr 06-03-1405. 

Vooornoemde Weltkinus beloofde aan voornoemde Walterus 120 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) te betalen. 

 

Dictus Weltkinus promisit super omnia dicto Waltero centum et XX novos 

Gelre gulden vel valorem (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra 

3s annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 083r 03 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde gaf uit aan Gheenkinus Bertouts soen 1/3 

deel van de helft van voornoemde gooederen; de uitgifte geschiedde voor ½ 

oude groot aan de heer van Helmond en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren. 

 

Solvit Gerardus. 

Dictus Walterus unam terciam partem medietatis premissorum dedit ad 

hereditarium pactum Gheenkino Bertouts soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro dimidio grosso antiquo domino de Helmont exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificationis et in 

Lijeshout tradenda ex dicta tercia parte promittens super omnia habita et 

habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 083r 04 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Gheenkinus beloofde aan voornoemde Walterus 60 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) te betalen. 

 

Dictus Gheenkinus promisit super omnia dicto Waltero LX novos Gelre 

gulden vel valorem a purificationis proxime futuro ultra 3s annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 083r 05 vr 06-03-1405. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde verkocht aan de secretaris, tbv 

Everardus Mijs soen, een stuk land, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Ziggelaer, tussen voornoemde Everardus enerzijds en Rodolphus gnd Roef 

Ridder anderzijds, belast met een cijns aan de heer van Helmond. 

 

-. Solvit. 

Dictus Walterus peciam terre sitam in parrochia de Beke prope Arle ad 

locum dictum Ziggelaer inter hereditatem Everardi Mijs soen ex uno et 
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inter hereditatem Rodolphi dicti Roef Ridder ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: dicto) #mihi ad opus# dicti Everardi promittens 

super omnia (dg: warandiam) habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domino de Helmont exinde solvendo ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 083r 06 di 10-03-1405. 

Egidius Spaerwater alias van Vaelbeke beloofde aan Johannes Conderman 46½ 

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

gerekend, met Sint-Egidius aanstaande (di 01-09-1405) te betalen. 

 

Egidius Spaerwater alias de Vaelbeke promisit super omnia Johanni 

Conderman XLVI et dimidium novos Gelre gulden IX boddrager vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad festum Egidii proxime futurum 

persolvendos. Testes Wolph et Neijnsel datum tercia post invocavit. 

 

BP 1184 f 083r 07 vr 06-03-1405. 

Jacobus Coptiten beloofde aan Johannes zv Wolphardus 10 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Jacobus Coptiten promisit super omnia Johanni filio Wolphardi X novos 

Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum futurum persolvendos. 

Testes Theodericus et Gerardus datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 083r 08 za 07-03-1405. 

Godefridus van den Kolcke zv Johannes van den Kolcke beloofde aan Henricus 

Mijldman 12 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) te betalen. 

 

Godefridus van den Kolcke filius Johannis van den Kolcke promisit super 

omnia Henrico Mijldman XII Engels nobel vel valorem ad (dg: pascha) 

#Johannis# proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Gerardus datum 

sabbato ante invocavit. 

 

BP 1184 f 083r 09 ma 09-03-1405. 

Zibertus van Hoculem ev Agnes dvw Ghibo Herinc verkocht aan Willelmus Bac 

Mathijs soen (1) een hoeve van wijlen voornoemde Ghibo, in Heeswijk, (2) 

een beemd die bij de hoeve hoort, van wijlen voornoemde Ghibo, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Middelrode, welke hoeve met toebehoren aan voornoemde 

Zibertus gekomen was na erfdeling tussen hem en andere kvw voornoemde 

Ghibo, zoals Ghibo Wouters soen de hoeve met toebehoren en de beemd als 

hoevenaar beteelde, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren uit de hoeve en toebehoren, welke pacht en hoeve wijlen 

voornoemde Ghibo Herinc verworven had van Ghisbertus van Maren. De hoeve 

was belast met (a) 10 cijnshoenderen, 1 zwarte tournose en 2 penningen aan 

de heer van Heeswijk, (b) 2 hoenderen en ½ oude groot aan erfg vw 

Theodericus Writer, (c) 2½ hoen aan hr Gerardus Groij, (d) een b-erfcijns 

van 3 schelling gemeen paijment aan de kerk of priester van Heeswijk, (e) 8 

penningen nieuwe cijns aan de heer van Helmond, (f) 4 zwarte tournosen aan 

Aleijdis Wolpharts, (g) 5 schelling paijment aan het kapittel van de kerk 

van Den Bosch, (h) een b-erfcijns van 13 pond geld, aan Johannes Scrage, 

(i) een b-erfpacht van 3 zester rogge aan het Geefhuis in Den Bosch, (j) 

voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge, uit voornoemde hoeve en beemd. 

 

Zibertus de Hoculem (dg: q) maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris 

filie quondam Ghibonis Herinc quendam mansum dicti quondam Ghibonis situm 

in parrochia de Hezewijc simul cum attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque quoddam 

pratum ad ipsum mansum spectans dicti quondam Ghibonis situm in parrochia 

de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode qui mansus cum suis attinentiis 

universis dicto (dg: q) Ziberto mediante divisione hereditaria prius 
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habita inter ipsum et alios liberos dicti quondam Ghibonis cessit in 

partem prout (dg: Jo) Ghibo Wouters soen colonus (dg: dictii mansi) dicti 

mansi ipsos mansum cum suis attinentiis et pratum tamquam colonus 

possidere et colere consueverat atque hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

(dg: et venditam dicto quondam) ex predicto manso cum suis attinentiis 

universis quam paccionem et quem mansum dictus quondam Ghibo Herinc erga 

Ghisbertum de Maren acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit 

Willelmo Bac Mathijs soen cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare (dg: promisit super omnia si ex predicto manso cum 

suis attinentiis et prato plus esse solvendum annuatim quam paccio 

predicta et quam census et paccio infrascripti videlicet he census trium 

dimidius #unus# grossus antiquus et X pulli censuales et duo) et omnem 

obligationem censuum et paccionum ex premissis solvendorum si qui fuerint 

in premissis existentem deponere exceptis X pullis censualibus et uno 

nigro Turonensi et II denariis census #domino de Hezewijc# (dg: et duorum 

pullorum et dimidii grossorum ant) et duobus pullis et dimidio grosso 

antiquo #heredibus quondam Theoderici Writer# et duobus et dimidio pullis 

#domino Gerardo Groij# et hereditario censu trium solidorum communis 

pagamenti ecclesie seu presbitro de Hezewijc et VIII denariis novi census 

domino de Helmont et quatuor nigris Turonensibus Aleijdi (dg: relicte qu) 

Wolpharts et quinque solidis pagamenti capitulo (dg: in) ecclesie de 

Busco et hereditario censu XIII librarum monete Johanni Scrage et (dg: 

pred) exceptis (dg: predictis) paccionibus trium sextariorum siliginis 

mense sancti spiritus in Busco et predicta paccione duorum modiorum 

siliginis ex premissis manso et prato solvendis. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum 2a post invocavit. 

 

BP 1184 f 083r 10 ma 09-03-1405. 

Johannes van Colen zv Nijcholaus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Colen filius Nijcholai prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.083v. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 07-03-1405. 

 secunda post letare: maandag 30-03-1405. 

 tercia post invocavit: dinsdag 10-03-1405. 

 

BP 1184 f 083v 01 za 07-03-1405. 

Hr Goeswinus van Aa ridder droeg over aan Arnoldus Monic zvw Ghibo Scape, 

tbv hem en zijn zuster Heijlwigis dvw voornoemde Ghibo, een b-erfcijns van 

17 pond 3 schelling 6 penning gemeen paijment uit een b-erfcijns van 19 

pond 5 schelling 6 penning gemeen paijment welke cijns van 19 pond 5 

schelling 6 penning de stad Den Bosch beurde, gaande uit (1) erfgoederen 

die aan Gerardus van Berkel behoren in een kamp gnd des Heren Camp voor 

Vlijmen, (2) het achtste kamp, aan voornoemde Gerardus behorend, aldaar, 4 

morgen 4 hont 28 roeden groot, welke cijns van (er staat 19 pond 5 

schelling 6 penning, maar lees) 17 pond 3 schelling 6 penning voornoemde hr 

Goeswinus van de stad gekocht had, van welke cijns van 19 pond 5 schelling 

6 penning een bedrag van 42 schelling aan de stad behoort. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles hereditarium censum XVII librarum trium 

solidorum et sex denariorum communis pagamenti de hereditario censu XIX 

librarum quinque solidorum et sex denariorum (dg: que) communis pagamenti 

quem censum XIX librarum quinque solidorum et sex denariorum opidum de 

Busco solvendum habuit hereditarie ex hereditatibus ad Gerardum de Berkel 

spectantibus sitis in campo dicto des Heren Camp ante Vlijmen atque ex 

octavo campo ad dictum Gerardum (dg: Ge) spectante sito ibidem quatuor 

jugera quatuor hont et XXVIII virgatas continente quem censum XIX 
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librarum quinque solidorum et sex denariorum1 dictus dominus Goeswinus 

erga predictum opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris de 

vero sigillo etc et de quo censu XIX librarum quinque solidorum et sex 

denariorum XLII solidi ad opidum predictum pertinent ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Monic filio quondam Ghibonis Scape ad 

opus sui et ad opus Heijlwigis sue sororis filie dicti quondam Ghibonis 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum sabbato (dg: post) 

ante invocavit. 

 

BP 1184 f 083v 02 za 07-03-1405. 

Arnoldus Govij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Ar) Arnoldus Govij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 083v 03 za 07-03-1405. 

Arnoldus zvw Willelmus van Gewanden droeg over aan Lambertus van Straten zv 

voornoemde Arnoldus en Gerardus zvw Ghibo Harinc zijn vruchtgebruik in een 

huis2 en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Henricus 

Wever enerzijds en erfgoed van jkvr Mabelia wv Gerardus Vos anderzijds, 

welk huis en erf voornoemde Arnoldus verkregen had van Johannes van Straten 

zvw Lambertus van der Woerd voor een b-erfcijns van 7 schelling en een 

b-erfcijns van 8 pond geld. Voornoemde Lambertus en Gerardus zullen de 

cijnzen zó betalen dat voornoemde Arnoldus daarvan geen schade heeft. Eén 

brief voor voornoemde Arnoldus en één voor Rutgherus van Kessel. 

 

(dg: duplicetur. tradatur). 

Et erit una pro dicto Arnoldo et una pro Rutghero de Kessel. 

Arnoldus (dg: v) filius quondam Willelmi de Gewanden usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Henrici Wever ex uno et inter hereditatem domicelle Mabelie 

relicte quondam Gerardi Vos ex alio quam domum et aream dictus Arnoldus 

erga Johannem de Straten filium quondam Lamberti van der Woerd ad censum 

acquisierat scilicet pro hereditario censu septem solidorum et pro (dg: 

censi) hereditario censu VIII librarum monete prout in litteris legitime 

supportavit Lamberto de (dg: filio) Straten filio dicti Arnoldi et 

Gerardo filio quondam Ghibonis Harinc cum litteris et jure promittens 

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

tali conditione quod dictus Lambertus et Gerardus dictum (dg: censum) 

#dictos census# VIII librarum taliter solvet perpetue quod dicto Arnoldo 

dampna exinde non eveniant. Testes Theodericus et Spina datum sabbato 

ante invocavit. 

 

BP 1184 f 083v 04 ma 30-03-1405. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Harinc deed tbv voornoemde Lambertus afstand van 

het voornoemde. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Harinc super premissis et jure ad 

opus dicti Lamberti hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Gerardus 

datum 2a post letare. 

 

BP 1184 f 083v 05 za 07-03-1405. 

Jutta dv Jacobus van Bascot droeg over aan Elizabeth dvw Willelmus van den 

                         
1 Waarschijnlijk had hier moeten staat: “quem censum XVII librarum trium solidorum et sex 
denariorum dictus dominus Goeswinus erga predictum opidum de Busco emendo acquisierat”. 

Want 19 lb 5 s 6 d – (17 lb 3 s 6 d) = 2 lb 2 s = 42 s. En dit verschil van 42 schelling 

beurde de stad nog uit de cijns van 19 lb 5 s 6 d. 
2 Zie → BP 1184 f 084r 01 wo 01-04-1405, verkoop van het huis aan Rutgherus van Kessel zvw 
Johannes Cortroc. 
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Arennest een kamer met toebehoren, waarin twee bedsteden, in Den Bosch, in 

het Klein Begijnhof, in een huis gnd het Huijs metter Groter Halen, welke 

kamer voornoemde Jutta verworven3 had van jkvr Ysenbela dvw Theodericus die 

Scout. (dg: van welke kamer Agnes van Bungen één helft verworven had van 

Rodolphus Roesmont en van welke kamer de mv Ysenbela dv Theodericus die 

Scout één helft verworven had van Rodolphus Roesmont en van welke kamer 

jkvr Ysenbela dvw Theodericus die Scout de andere helft verworven had van 

voornoemd Klein Begijnhof of de bestuursters en meesteressen van het 

begijnhof). 

 

Jutta filia Jacobi de Bascot cum tutore quandam cameram cum suis 

attinentiis duo lectistadia continentem sitam in Busco in minori curia 

beghinarum in domo dicta tHuijs metter Groter Halen (dg: de qua camera 

cum) suis attinentiis Agnes de Bungen (dg: unam medietatem erga Rodolphum 

Roesmont acquisierat et de qua camera mater Ysenbele filie Theoderici die 

Scout unam medietatem erga Rodolphum Roesmont acquisierat et de qua 

camera domicella Ysenbela filia quondam Theoderici die Scout reliquam 

medietatem erga predictam minorem curiam beghinarum seu gubernatrices et 

magistras eiusdem curie acquisierat) quam cameram #dicta Jutta erga# 

domicellam Ysenbelam filiam quondam Theoderici die Scout acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth filie quondam 

Willelmi van den Arennest cum litteris et jure promittens cum tutore 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 083v 06 za 07-03-1405. 

Ludekinus metten Ymen beloofde aan Andreas van Drodis, tbv etc, 25 oude 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Ludekinus metten Ymen (dg: et Godefridus die Zecker) promiserunt! (dg: 

indivisi) super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXV aude scilde 

Francie ad penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 083v 07 za 07-03-1405. 

Johannes van Heze zv Nijcholaus van Heze linnenwever (dg: een huis en 

hofstad in Den Bosch in een straat die loopt) ev Cristina dvw Gertrudis van 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Heze filius Nijcholai de Heze textoris lineorum (dg: domum 

domistadium situm in Busco in vico tendente) maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie quondam Gertrudis de. 

 

BP 1184 f 083v 08 za 07-03-1405. 

(dg: Henricus zvw Theodericus van Dijest, door wijlen voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Gheerburgus dvw Gertrudis van 

Puppel,) Johannes van Heze en zijn vrouw Cristina dvw voornoemde 

Theodericus en Gheerburgis verkochten aan Theodericus zvw Henricus Stevens 

soen een hofstad in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat 

naar de Peperstraat, tussen het huis en erf van Marselius van Puppel en de 

osendrup van dat huis enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Snegghelen 

anderzijds, met de gebouwen die nu op die hofstad staan, welke hofstad met 

gebouwen wijlen voornoemde Gertrudis gekocht had van Theodericus van den 

Wijer snijder. 

 

(dg: Henricus filius quondam Theoderici de Dijest ab eodem quondam 

Theoderico et quondam Gheerburge eius uxore filia quondam Gertrudis de 

Puppel pariter genitus) et Johannes de Heze maritus (dg: et tutor) 

                         
3 Zie ← BP 1181 p 468v 04 wo 30-07-1399, Jkvr Ysenbela dvw Theodericus gnd Scout droeg de 
kamer over aan Jutta dv Jacobus van Bascot. 
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legitimus Cristine sue uxoris filie dictorum quondam Theoderici et 

Gheerburgis #et ipsa Cristina cum eodem tamquam cum tutore# domistadium 

situm in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet inter domum et aream Marselii de Puppel et 

stillicidium eiusdem domus ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Snegghelen ex alio simul cum edificiis nunc in dicto domistadio 

consistentibus quod domistadium cum suis edificiis dicta quondam 

Gertrudis erga (dg: ?me) Theodericum van den Wijer sartorem emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Theoderico (dg: de 

Hees) filio quondam Henrici Stevens soen supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes #indivisi super omnia# super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicte quondam Gertrudis deponere. 

Testes Spina et Wolph datum tercia post invocavit. 

 

1184 f.084r. 

 quarta post letare: woensdag 01-04-1405. 

 secunda post invocavit: maandag 09-03-1405. 

 tercia post invocavit: dinsdag 10-03-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis marcii die Xma: dinsdag 10-03-1405. 

 

BP 1184 f 084r 01 wo 01-04-1405. 

Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden verkocht aan Rutgherus van 

Kessel zvw Johannes Cortroc voornoemd huis4 en erf, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Henricus Wever enerzijds en erfgoed van 

jkvr Mabelia wv Gerardus Vos anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Arnoldus in cijns verkregen had van Johannes van Straten zvw Lambertus van 

der Woerd, belast met b-erfcijnzen op een totaal van 7 schelling geschat. 

 

Lambertus de Straten filius Arnoldi de Gewanden dictam domum et aream 

sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Henrici Wever !et 

hereditatem domicelle Mabelie relicte quondam Gerardi Vos ex alio quam 

domum et aream dictus Arnoldus erga Johannem de Straten filium quondam 

Lamberti van der Woerd ad censum acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendidit Rutghero de Kessel filio quondam Johannis Cortroc 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditariis censibus ad (dg: censum) summam septem solidorum 

estimatis. Testes Wolph et Gerardus datum quarta post letare. 

 

BP 1184 f 084r 02 wo 01-04-1405. 

Gerardus Knode zvw Ghibo Harinc ev Luijtgardis dv Arnoldus van Gewanden 

deed tbv voornoemde koper afstand van het voornoemde. 

 

Gerardus Knode filius quondam Ghibonis Harinc maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie Arnoldi de Gewanden super premissis et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 084r 03 wo 01-04-1405. 

Ludovicus zvw Goeswinus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ludovicus filius quondam Goeswini de Kessel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 084r 04 ma 09-03-1405. 

Hessello van Drongelen en Bartholomeus Spijrinc beloofden aan Andreas van 

Drodis etc 34 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

                         
4 Zie ← BP 1184 f 083v 03 za 07-03-1405, overdracht van het vruchtgebruik in het huis. 
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Hessello van Drongelen et Bartholomeus Spijrinc promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis etc XXXIIII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Neijnsel et Bathen 

soen datum (dg: quinta) #secunda# post invocavit. 

 

BP 1184 f 084r 05 ma 09-03-1405. 

Nijcholaus Nouden maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Nijcholaus van den Veken van Tilborch met zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus Nouden omnes et singulas vendiciones alienaciones et 

obligationes factas per Nijcholaum van den Veken de Tilborch cum suis 

bonis quibuscumque calumpniavit. Testes (dg: Spin) Tijt et Gerardus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 084r 06 ma 09-03-1405. 

Henricus Mudeken nzv Lambertus zvw Zebertus Lambrechts soen droeg over aan 

Eustatius van Hedichusen 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

sBrunen Hoeve, zoals daar in den hoefslach gelegen, tussen Eustatius die 

Smijt enerzijds en Goeswinus Moedel van Loen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd die Polredijcke, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Henricus Mudeken filius naturalis Lamberti (dg: dicti) filii quondam 

Zeberti Lambrechts soen unum juger terre situm in parrochia de Lijttoijen 

in loco dicto sBrunen Hoeve prout ibidem situm est in den hoefslach inter 

hereditatem Eustatii die Smijt ex uno et hereditatem Goeswini Moedel de 

Loen ex alio tendens cum uno fine ad aggerem dictum die Polredijcke ut 

dicebat hereditarie supportavit Eustatio de Hedichusen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis zegedijcken 

aqueductibus (dg: ad) et fossatis ad premissa spectantibus. Testes Spina 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 084r 07 ma 09-03-1405. 

Henricus van Beke zvw Henricus van Lent verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus de Beke filius quondam Henrici de Lent prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084r 08 di 10-03-1405. 

Hubertus van Ghemert verkocht aan Gerardus Bathen soen een n-erfpacht van 

15 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) de huizinge van 

voornoemde Hubertus, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, achter de 

huizinge van Johannes van Ghemert bv voornoemde verkoper, tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes 

van Ghemert, Johannes van den Dussen, Gerlacus Cnode met den Brode en 

Goeswinus Steenwech anderzijds, (2) een beemd en ander toebehoren van 

eerstgenoemde huizinge. 

 

Hubertus de Ghemert hereditarie vendidit Gerardo Bathen soen hereditarium 

censum XV librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

mansione dicti Huberti sita in Busco ad vicum Hijnthamensem retro 

mansionem Johannis de Ghemert fratris dicti venditoris inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

de Ghemert Johannis van den Dussen Gerlaci Cnode met den Brode et 

Goeswini Steenwech ex alio atque ex prato et aliis attinentiis (dg: di) 

primodicte mansionis singulis et universis ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 
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Spina et Wolph datum (dg: in) tercia post invocavit. 

 

BP 1184 f 084r 09 di 10-03-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande heden, met 100 Franse 

kronen of de waarde en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen en Johannes van Ghemert. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum centum Vrancrijc cronen vel 

valorem et cum arrestadiis si que fuerint !per. Actum in camera anno 

CCCCmo quinto mensis marcii die Xma hora prime presentibus dictis scabinis 

et Johanne de Ghemert. 

 

BP 1184 f 084r 10 di 10-03-1405. 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen beloofde aan Henricus nzvw Goeswinus 

van Best 7½ oude schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielijs soen promisit super omnia 

Henrico filio naturali quondam Goeswini de Best septem et dimidium aude 

scilt vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 084r 11 di 10-03-1405. 

Katherina dvw Godefridus van Heijst beloofde aan voornoemde Henricus nzvw 

Goeswinus van Best 4 Franse kronen of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen. 

 

(dg: Di) Katherina filia quondam Godefridi de Heijst promisit super omnia 

dicto Henrico IIII Vrancrijc cronen vel valorem ad dictum terminum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084r 12 di 10-03-1405. 

Voornoemde Henricus nzvw Goeswinus van Best verklaarde ontvangen te hebben 

van voornoemde Goeswinus en Katherina en van kv voornoemde Katherina 15 

oude schilden, die Aleijdis dvw Goeswinus Herinc in haar testament had 

nagelaten aan voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus palam recognovit sibi per predictum Goeswinum et 

Katherinam et per liberos eiusdem Katherine fore satisfactum de XV aude 

scilde que Aleijdis filia quondam Goeswini Herinc in eius testamento 

legaverat Henrico predicto clamans inde quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084r 13 di 10-03-1405. 

Johannes Quappe zvw Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker en 

Henricus Potter ev Gloria dvw voornoemde Arnoldus: een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Theodericus van der 

Aelsvoert enerzijds en erfgoed van Elizabeth van der Meer anderzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes Quappe filius quondam Arnoldi Nolleken filii quondam Gerongii 

cijrothecarii #et Henricus Potter maritus et tutor Glorie filie dicti 

quondam Arnoldi# domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Theoderici van der Aelsvoert ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth van der Meer ex alio. 

 

BP 1184 f 084r 14 di 10-03-1405. 

Johannes Quappe zvw Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker en 

Henricus Potter ev Gloria dvw voornoemde Arnoldus droegen over aan Petrus 

van Dijest zvw Reijnerus 1/3 deel dat aan hen behoort in 3 kamers met 

ondergrond en in een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 
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tussen erfgoed van Theodericus van der Aelsvoert enerzijds en erfgoed van 

Elizabeth van der Meer anderzijds, aan voornoemde Arnoldus overgedragen 

door Ghibo van den Gheijnen?, welke kamer en huis en erf thans drie 

afzonderlijke huizen en erven zijn, belast met (1) 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 24 schelling oude pecunia, (2) 1/3 deel van 18 schelling 

paijment en !van 1/3 deel van 10 schelling paijment en van 10 schelling aan 

de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, en van 13 schelling paijment aan 

Egidius die Zecker, (3) 1/3 deel van 2 oude groten en van 3 penningen aan 

de grondheer. 

 

Johannes Quappe filius quondam Arnoldi Nolleken filii quondam Gerongii 

cijrothecarii et Henricus Potter maritus et tutor Glorie sue uxoris filie 

dicti quondam Arnoldi (dg: tres cameras cum earum fundis tre) terciam 

partem ad se spectantem in tribus cameris cum earum fundis atque in domo 

et area sita in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Theoderici 

van der Aelsvoert ex uno et hereditatem Elizabeth van der Meer ex alio 

(dg: venditas Ghibo) supportatas! dicto Arnoldo a Ghibone van den 

Ghe[?ij]nen prout in litteris et que camera ac domus et area nunc sunt 

tres domus et aree distincte site ad locum predictum ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Petro de Dijest filio quondam Reijneri cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte eorum deponere testes et dicti quondam Arnoldi 

Nolleken deponere) deponere excepta tercia parte hereditarii census (dg: 

XX) #XXIIII# solidorum antique pecunie et (dg: XVIII solidorum pagamenti) 

tercia parte XVIII solidorum pagamenti et tercie partis decem solidorum 

pagamenti (dg: investito beghinarum in Busco) et decem solidorum fabrice 

beati Johannis in Busco et tredecim solidorum! pagamenti Egidio die 

Zecker et tercia parte duorum aude groet et trium denariorum domino fundi 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

1184 f.084v. 

 secunda post invocavit: maandag 09-03-1405. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 

BP 1184 f 084v 01 ma 09-03-1405. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacops soen en Johannes van Os zvw Johannes 

droegen over aan Ludolphus Buc van Boemel een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

landerijen van wijlen Henricus Gruijninc, gelegen tussen Vught en Esch, 

door Henricus Wuweken smid in pacht uitgegeven aan Ghisbertus Lijsscop, 

welke pacht nu aan hen behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis Jacops soen et Johannes de Os 

filius quondam Johannis hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et ad Buscum tradendam ex 

terris Henrici quondam Gruijninc sitis inter Vucht et Esghe datis ad 

pactum Ghisberto Lijsscop ab Henrico Wuweken #fabro# prout in litteris 

(dg: hereditarie sup) et quam ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Ludolpho Buc de Boemel cum litteris et jure et arrestadiis 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex patre 

eorum et suorum coheredum deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

2a post invocavit. 

 

BP 1184 f 084v 02 ma 09-03-1405. 

Voornoemde Ludolphus beloofde aan voornoemde Arnoldus en Johannes 46 

Hollandse gulden van wijlen hr Willelmus met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1405) te betalen. 

 

(dg: Nijcholaus) Dictus Ludolphus promisit super omnia dictis Arnoldo et 

Johanni XLVI Hollant gulden quondam domini Willelmi ad pasche proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084v 03 do 26-03-1405. 

Nijcholaus van Uden zvw Arnoldus Palken en Petrus van Dijest zvw Reijnerus 

maakten een erfdeling van 2 huizen en erven van wijlen Arnoldus Nolleken 

Geroncs en wijlen zijn vrouw Bela, waarin zij waren overleden, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Elizabeth van der Meer en 

Aleijdis van den Hoevel enerzijds en erfgoed van voornoemde Nijcholaus van 

Uden anderzijds. Voornoemde Nijcholaus kreeg het huis en erf dat gelegen is 

naast voornoemd erfgoed van Elizabeth van der Meer en reikt vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus van Beke, zoals afgepaald. 

Voornoemde Nijcholaus zal uit dit huis en erf en uit voornoemd erfgoed van 

hem dat hij eertijds verworven had van wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken 

2/3 deel betalen van alle cijnzen die wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken 

betaalde uit voornoemde 2 huizen en erven en voornoemd erfgoed van 

Nijcholaus. 

 

Nijcholaus de Uden filius quondam Arnoldi Palken et Petrus de Dijest 

filius quondam Reijneri palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

fecisse de (dg: quibusdam hereditatibus ad se ut dicebant spectantibus 

mediante qua divisione domus area et ortus siti in Busco ad) #duabus 

domibus et areis quondam Arnoldi Nolleken Geroncs et quondam Bele sue 

uxoris sitis !in quibus ipsi quondam Arnoldus Nolleken et Bela 

decesserunt sitis in Busco ad# vicum dictum Huls inter hereditatem 

quondam Elizabeth van der Meer (dg: ex uno) et Aleijdis van den Hoevel ex 

uno (dg: et inter) hereditatem (dg: dicti Petri ex alio #cum# ut dicebant 

dicto Petro cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et jure 

alter renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui ?dede deponere tali conditione quod dictus) et inter 

hereditatem dicti Nijcholai de Uden ex alio ut dicebant mediante qua 

divisione domus et area dictarum domorum et arearum scilicet illa domus 

et area que sita est (dg: dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto 

Petro quod ipse duas tercias) scilicet illa domus et area que sita est 

contigue juxta predictam hereditatem dicte Elizabeth van der Meer et 

tendit a communi vico retrorsum ad hereditatem Arnoldi de Beke prout 

huiusmodi domus et area ibidem est palata ut dicebant predicto Nijcholao 

cesserunt in partem ut alter !super quibus et jure etc promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione quod dictus (dg: Ard) Nijcholaus ex dicta domo et area sibi in 

partem cessa et ex predicta hereditate eiusdem Nijcholai quam idem 

Nijcholaus #dudum# erga predictum quondam Arnoldum Nolleken acquisierat 

solvet duas tercias partes omnium censuum quos dictus quondam Arnoldus 

Nolleken ex dictis duabus domibus et areis et ex reliqua hereditate 

predicta dicti Nijcholai quam idem Nijcholaus erga eundem Arnoldum 

Nolleken acquisierat sic et taliter quod predicto Petro de Dijest ac ad 

et supra unam dictarum domorum et arearum ad ipsum Petrum spectantem 

dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse Nijcholaus sub obligatione 

dicte sue domus et aree sibi in partem cesse et sub obligatione dicte 

relique hereditatis eiusdem Nijcholai promisit. Testes Theodericus et 

Spina datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 084v 04 do 26-03-1405. 

Voornoemde Petrus van Dijest zvw Reijnerus kreeg het huis en erf naast 

voornoemd erfgoed van Nijcholaus van Uden. Voornoemde Petrus zal 1/3 deel 

betalen van alle voornoemde cijnzen. 

 

Et mediante qua divisione una dictarum duarum domorum et arearum scilicet 

illa que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti Nijcholai de 

Uden dicto Petro cessit in partem ut alter recognovit super quibus etc 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione quod dictus Petrus solvet unam terciam 
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partem dictorum censuum sic quod nec dicto Nijcholao nec ad et supra (dg: 

dci) reliquam (dg: hereditatem ..) domum et aream dicti Nijcholai nec ad 

et supra dictam reliquam hereditatem quam idem Nijcholaus inhabitat et 

quam idem Nijcholaus erga predictum Arnoldum Nolleken !dampna exinde 

eveniant in futurum ut ipse Petrus sub obligatione dicte domus et aree 

sibi in partem cesse promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084v 05 ma 09-03-1405. 

Eustatius van Hedechuijsen verklaarde als procurator van het Geefhuis in 

Den Bosch ontvangen te hebben van Leonius zvw Petrus van Erpe een 

schepenbrief, waarin Willelmus van Nuwelant beloofd had aan Lana dvw 

voornoemde Petrus 150 Hollandse gulden en 100 Hollandse gulden, welke 150 

en 100 gulden voornoemde Lana in haar testament had vermaakt aan het 

Geefhuis voor een verdeling onder de armen. 

 

Eustatius de Hedechuijsen !pro tamquam procurator mense sancti spiritus 

in Busco palam recognovit se recepisse a Leonio filio quondam Petri de 

Erpe quandam litteram scabinorum in qua Willelmus de Nuwelant promiserat 

Lane filie dicti quondam Petri (dg: ..) centum et quinquaginta aureos 

florenos Hollandie necnon centum Hollant gulden quos centum et 

quinquaginta et centum florenos dicta Lana quondam prefate mense sancti 

spiritus in suo testamento legaverat ad quandam distributionem (dg: 
?fang) faciendam pauperibus pro tempore in Busco juxta editionem 

testamenti dicte quondam Lane. Testes Theodericus et Goswinus datum 

secunda post invocavit. 

 

BP 1184 f 084v 06 ma 09-03-1405. 

Voornoemde Leonius droeg het deel dat aan hem behoort in 150 Hollandse 

gulden, aan voornoemde Lana beloofd door Willelmus van Nuwelant, over aan 

voornoemde Eustatius tbv het Geefhuis. 

 

Dictus Leonius (dg: centum) partem sibi competentem in centum et L 

Hollant gulden promissis dicte Lane a Willelmo de Nuwelant prout in 

litteris legitime supportavit dicto Eustatio ad opus dicte mense sancti 

spiritus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084v 07 ma 09-03-1405. 

Petrus van Dijest zvw Reijnerus beloofde aan Johannes Quappe en Henricus 

Potter 40½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te betalen. 

 

Petrus de Dijest filius quondam Reijneri promisit super omnia Johanni 

Quappe et Henrico Potter XL et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX 

boddrager vel XIII Vlems placken pro quolibet computato ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 084v 08 do 12-03-1405. 

Arnoldus Rover zv hr Johannes Rover ridder beloofde aan Johannes zvw 

Johannes Zebrechts soen 20 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met 

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

 

Arnoldus Rover filius domini Johannis Rover militis promisit super omnia 

Johanni filio quondam Johannis Zebrechts soen XX gulden IX boddrager pro 

quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Wolph et Gerardus datum quinta post invocavit. 

 

1184 f.085r. 

 tercia post invocavit: dinsdag 10-03-1405. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1405. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 03. 23 

BP 1184 f 085r 01 di 10-03-1405. 

Reijnerus van Langel ev Margareta dvw Johannes schoenmaker van Mierle 

verkocht aan Johannes Pas tonmaker zv Theodericus Pas (1) een kamer, in Den 

Bosch, aan de Orthenstraat, tussen huis en erf van Gerardus Velkenneer 

enerzijds en huis en erf van Wolphardus baardscheerder anderzijds, met 

ondergrond en toebehoren, (2) een b-erfcijns van 7 schelling, een helft te 

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

en erf van wijlen Egidius van Vucht snijder, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Henricus Stierken enerzijds en erfgoed van 

wijlen voornoemde Wolphardus anderzijds, welke kamer en cijns Berisius zvw 

Henricus Moenken van Gravia gekocht had van Johannes van Gravia snijder, 

(3) de helft van een stenen muur met ondergrond, gelegen tussen erfgoed van 

wijlen Arnoldus Stamellart van Spanct enerzijds en voornoemd erfgoed van 

Berisius van Gravia bakker anderzijds, te weten de helft aan de kant van 

voornoemd erfgoed van Berisius, welke helft van de muur met ondergrond 

wijlen voornoemde Berisius gekocht had van voornoemde Arnoldus Stamellart 

van Spanct, (4) het recht dat aan voornoemde Berisius behoort in de stenen 

muur, tussen voornoemd huis van Berisius enerzijds en erfgoed van Henricus 

Becker anderzijds, welke kamer en cijns voornoemde Berisius had 

overgedragen aan Margareta en Aleijdis, dvw Johannes schoenmaker van 

Gheldorp, welke kamer, cijns, helft en recht nu aan voornoemde Reijnerus 

behoren. 

 

Reijnerus de Langel maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Johannis (dg: Scoenmaker) #sutoris# de Mierle (dg: domum) quandam 

cameram sitam in Busco ad vicum Orthensem inter domum et aream Gerardi 

Velkenneer ex una #parte# et inter domum et aream Wolphardi barbitonsoris 

parte ex altera coadiacentem cum ipsius camere fundo #attinentiis 

universis# atque hereditarium censum septem (dg: librarum) solidorum 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area quondam Egidii de Vucht sartoris sita in Busco in dicto vico 

Orthensi inter hereditatem Henrici Stierken ex uno et inter hereditatem 

quondam Wolphardi predicti ex alio quos (dg: domum aream primodictam) 

#cameram# et censum predictos Berisius filius quondam Henrici Moenken de 

Gravia erga Johannem de Gravia sartorem emendo acquisierat #prout in 

litteris# (dg: prout et quos domum aream et censum) atque medietatem muri 

lapidei cum eius fundo siti inter hereditatem quondam Arnoldi Stamellart 

de Spanct ex uno et inter (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti 

Berisii (dg: van den) de Gravia pistoris ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est in latere versus dictam hereditatem dicti Berisii 

quam medietatem dicti muri cum suo fundo dictus quondam Berisius erga 

predictum Arnoldum Stamellart de Spanct emendo acquisierat prout in 

litteris atque totum jus quod dicto Berisio competebat in muro lapideo 

consistente inter predictam domum dicti Berisii ex uno et inter 

hereditatem Henrici Becker ex alio ut dicebat quas! (dg: domum aream) 

#cameram# et censum predictos dictus Berisius supportaverat dicte 

Margarete et Aleijdi filiabus quondam Johannis sutoris de (dg: Mierle) 

Gheldorp prout in litteris quos (dg: dom) cameram censum et medietatem et 

jus (dg: mur) murorum predictos antedictus Reijnerus nunc integraliter ad 

se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni Pas doliatori filio 

Theoderici Pas supportavit cum omnibus litteris et jure #et cum 

conditione in eisdem contenta# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Wolph datum tercia 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 085r 02 di 10-03-1405. 

Voornoemde verkoper beloofde aan voornoemde koper dat voornoemde Aleijdis, 

haar man Henricus van den Kerchove en Johannes zvw voornoemde Johannes 

schoenmaker van Gheldorp nimmer rechten op het voornoemde zullen doen 

gelden. 
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Dictus venditor promisit super omnia dicto emptori quod ipse predictam 

Aleijdem et Henricum van den Kerchove eius maritum legitimum et Johannem 

filium dicti quondam Johannis sutoris de Gheldorp perpetue tales habebit 

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

 

BP 1184 f 085r 03 di 10-03-1405. 

Johannes Wal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Wal prebuiit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085r 04 di 10-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 86½ Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LXXXVI et dimidium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085r 05 di 10-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 43 Hollandse gulden van 

gelijke waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XLIII Hollant gulden 

similis valoris (dg: ad) a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085r 06 di 10-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 43½ Hollandse gulden van 

gelijke waarde met Sint-Jan over twee jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XLIII et dimidium 

Hollant gulden similis valoris a Johannis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085r 07 di 10-03-1405. 

Henricus zv Weltkinus van Ghassel maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door zijn zwager Henricus van 

Krekelhoven. 

 

Henricus filius Weltkini de Ghassel omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Henricum de Krekelhoven eius 

sororium calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085r 08 di 17-03-1405. 

Willelmus Scilder en zijn kinderen Gerardus Scilder en Willelmus verkochten 

aan Henricus van Aken bakker zvw Gerardus van Aken een b-erfcijns van 6 

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

Jan, gaande uit 4 kamers met ondergrond en aangelegen hofstad, in Den 

Bosch, naast de brug gnd Han Koen Brug, tussen het gemene water aldaar 

enerzijds en erfgoed van Petrus van Meghen anderzijds, welke cijns 

voornoemde Willelmus Scilder, tbv hem, zijn natuurlijke dochter Katherina, 

door voornoemde Willelmus Scilder verwekt bij Yda van den Scoijteldonc, en 

tbv voornoemde Yda, gekocht had van Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer. 

Voornoemde Henricus koper zal de cijns uitsluitend manen op voornoemde 4 

kamers met ondergrond. Voornoemde hofstad, die ligt tussen voornoemde 

kamers enerzijds en voornoemd water anderzijds, zal ontlast zijn van 

voornoemde cijns en ook van een cijns van 6 pond geld, die voornoemde 

Henricus verworven had van Johannes Groet van Herlaer. De hofstad behoort 

thans aan Andreas Hoppenbrouwer. 
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(dg: duplicetur). 

Willelmus Scilder Gerardus Scilder et Willelmus (dg: et) liberi 

primodicti Willelmi hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quatuor cameris cum 

earum fundis (dg: s) ac domistadio ipsis adiacente sitis in Busco juxta 

pontem dictum communiter Han Koen Brugghe inter communem aquam ibidem ex 

uno et inter hereditatem Petri de Meghen ex alio quem censum dictus 

Willelmus Scilder ad opus sui et ad opus Katherine filie naturalis dicti 

Willelmi ab ipso Willelmo et Yda van den Scoijteldonc pariter genite ac 

ad opus eiusdem Yde erga Johannem Basijn filium quondam Rodolphi de Duer 

emendo acquisierat prout in litteris atque (dg: quasdam cameras cum suis 

fundis que ad predictum Johannem Basijn spectabant sitas in Busco in 

viculo tendente) hereditarie vendiderunt Henrico de Aken pistori filio 

quondam (dg: Henrici) #Gerardi# de Aken (dg: promisit) supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et quorumcumque suorum heredum et ex parte 

dictorum Yde et Katherine deponere tali annexa conditione quod dictus 

Henricus emptor predictum censum non petet nec monebit nisi ad et supra 

predictas quatuor cameras cum suis fundis et quod predictum domistadium 

(dg: perpe) situm inter predictas quatuor cameras ex uno et inter 

predictam aquam ex alio perpetue permanebit liberum et exoneratum de 

predicto censu (dg: ...) #de quodam censu sex librarum monete quem dictus 

Henricus erga Johannem Groet de Herlaer dicitur acquisuisse# quod 

domistadium ad (dg: predictum Willelmum Snider et Johannem Groet de 

Herlaer) {in linker marge:} ad Andream Hoppenbrouwer# pertinet pro 

presenti ut ipse Henricus emptor sub obligatione dictarum quatuor 

camerarum et (dg: census) #censuum# promisit (dg: j Willelmo et Johanni 

predictis) et Andree Hoppenbrouwer. Testes Theodericus et Gerardus datum 

tercia post (dg: invocavit) reminiscere. 

 

1184 f.085v. 

 quarta post invocavit: woensdag 11-03-1405. 

 

BP 1184 f 085v 01 wo 11-03-1405. 

Godefridus van der Heggendonc droeg over aan de secretatis, tbv Johannes 

Becke sHeirden, 8 hont land, in Oss, in 2 morgen land gelegen tussen hr 

Alardus van Moudewijc priester enerzijds en Aleijdis Zerijs anderzijds, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus Groetart. 

 

Godefridus van der Heggendonc octo hont terre sita in parrochia de Os in 

duobus jugeribus terre sitis inter hereditatem domini Alardi de Moudewijc 

presbitri ex uno et inter hereditatem Aleijdis Zerijs ex alio vendita 

sibi ab Arnoldo Groetart per judicem mediante sententia scabinorum prout 

in litteris hereditarie supportavit mihi ad opus Johannis Becke sHeirden 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berwout et Goswinus datum quarta post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 085v 02 wo 11-03-1405. 

Johannes Venneken droeg over aan Johannes Ghecke zvw Henricus (1) een kamer 

met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug naar 

de Koningsbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Ghestel enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester 

anderzijds, welke kamer met ondergrond vóór naast de gemene weg 21½ voet 

breed is en achter, op het eind van de kamer, 23 voet breed is, (2) een 

tuin en een deel ter grootte van 2 gebinten van een huis en erf, gelegen 

achter voornoemde kamer, welke tuin en deel, 23 voet breed zijn; de kamer 

met ondergrond, tuin en deel van het huis en erf zijn 86 voet minus 2 

duimen lang, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts. Voornoemde 

goederen waren aan voornoemde Johannes Venneken in pacht uitgegeven door 

voornoemde Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke en zijn belast met 
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de lasten in de brief vermeld. 

 

Johannes (dg: Venne) Venneken quandam cameram cum suo fundo sitam in 

Busco in vico tendente a ponte dicto Loefsbrugge versus pontem dictum 

Conincs Brugge inter hereditatem quondam Johannis de Ghestel ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi de Beke filii naturalis domini quondam Arnoldi 

de Beke presbitri ex alio atque ortum et quandam partem duas ligaturas 

continentem cuiusdam domus et aree retro dictam (dg: d) cameram situate 

que camera cum eius fundo continet ante juxta communem plateam XXI et 

dimidiam pedatas in latitudine et retro in fine eiusdem camere XXIII 

pedatas in latitudine et qui ortus et pars dicte domus et aree continent 

in latitudine XXIII pedatas et qui camera cum eius fundo ortus et pars 

domus et aree continent in longitudine LXXXVI pedatas minus duobus 

pollucibus mensurando a communi platea retrorsum datas ad censum dicto 

Johanni Venneken ab Arnoldo de Beke (dg: predicto) filio naturali domini 

quondam Arnoldi de Beke predicto prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Ghecke filio quondam Henrici cum litteris #aliis# et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis oneribus in dictis litteris contentis. Testes Goeswinus 

et Gerardus datum quarta (dg: ante) post invocavit. 

 

BP 1184 f 085v 03 wo 11-03-1405. 

Willelmus van Hagennouwen ev Delijana dv Johannes Venneken deed tbv 

voornoemde Johannes Ghecke afstand van het voornoemde. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus de Hagennouwen maritus et tutor Delijane sue uxoris filie 

Johannis Venneken super premissis et jure ad opus dicti Johannis Ghecke 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 04 wo 11-03-1405. 

Voornoemde Johannes Venneken droeg over aan voornoemde Johannes Ghecke een 

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

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een kamer met ondergrond, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug naar de Koningsbrug, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes van Ghestel enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester anderzijds, (2) een tuin en een 

deel ter grootte van 2 gebinten van een huis en erf, achter voornoemde 

kamer gelegen, welke cijns aan voornoemde Johannes was overgedragen door 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester. 

 

Dictus Johannes (dg: Johannes) Venneken hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quadam camera cum suo fundo sita in Busco in vico tendente a ponte dicto 

Loefsbrugge versus pontem dictum Conincs Brugge inter hereditatem 

Johannis quondam de Ghestel ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Beke 

filii naturalis domini quondam Arnoldi de Beke presbitri ex alio atque ex 

orto et quadam parte duas ligaturas continente cuiusdam domus ac aree 

retro dictam cameram situate supportatum dicto Johanni ab Henrico !dicto 

Beke filio Arnoldi de Beke filii naturalis domini quondam Arnoldi de Beke 

presbitri prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni Ghecke 

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

obligationem ex parte sui deponere. Tstes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 05 wo 11-03-1405. 

Voornoemde Willelmus van Hagennouwen ev Delijana dv Johannes Venneken deed 

tbv voornoemde Johannes Ghecke afstand van het voornoemde. 
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Dictus Willelmus ut supra super premissis et jure ad opus dicti Johannis 

Ghecke renunciavit promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 06 wo 11-03-1405. 

Voornoemde Johannes Ghecke beloofde aan voornoemde Johannes Venneken een 

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

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), 

gaande uit voornoemde kamer met ondergrond, tuin en deel. 

 

Dictus Johannes Ghecke promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Venneken hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis et pro primo termino in festo 

nativitatis Domini proxime futuro ex camera cum suo fundo orto et parte 

predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 07 wo 11-03-1405. 

Voornoemde Johannes Ghecke beloofde aan voornoemde Johannes Venneken 41 

Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus en 18 gemene plakken, een helft 

te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1405) en de andere helft met Sint-

Jan over een jaar (do 24-06-1406). Opstellen in twee brieven. 

 

Fiant due littere. 

Dictus Johannes Ghecke promisit super omnia dicto Johanni Venneken XLI 

Hollant gulden comitis quondam Willelmi et XVIII communes placken 

mediatim Remigii proxime futurum et mediatim a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 08 wo 11-03-1405. 

Voornoemde Johannes Venneken droeg over aan voornoemde Johannes Ghecke het 

recht van bouwen in een gevel in Den Bosch, in de straat die loopt van de 

Loefsbrug naar de straat gnd Huls, tussen de kamer of het huis van Arnoldus 

van Nuenrebeke enerzijds en de gebouwen van Johannes Venneken anderzijds, 

zoals die gebouwen van voornoemde Johannes Venneken thans in voornoemde 

gevel zijn gebouwd, ertegen aan zijn gezet en ermee verbonden, welk recht 

aan voornoemde Johannes Venneken was overgedragen door voornoemde Arnoldus 

van Nuenrebeke. 

 

Dictus Johannes Venneken jus edificandi in quodam lapideo edificio dicto 

ghevel sito in Busco in vico tendente a ponte dicto Loefsbrugge versus 

vicum dictum Huls inter cameram seu domum Arnoldi de Nuenrebeke ex uno et 

inter edificia Johannis Venneken ex alio scilicet in omnibus modo et 

forma quibus edificia dicti Johannis Venneken in huiusmodi lapideo 

edificio ghevel vocato ad presens sunt edificata et eidem edificio sunt 

apposita et adiuncta supportatum dicto Johanni Venneken ab Arnoldo de 

Nuenrebeke predicto prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Johanni Ghecke cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 09 wo 11-03-1405. 

Voornoemde Willelmus van Hagennouwen ev Delijana dv Johannes Venneken deed 

tbv voornoemde Johannes Ghecke afstand van het voornoemde. 

 

Dictus Willelmus ut supra super premissis et jure ad opus dicti Johannis 

Ghecke renunciavit promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 085v 10 di 17-03-1405. 

Destijds had Willelmus Scilder gerechtelijk gekocht van Adam van Mierde 

zekere kamers met ondergrond, behorend aan Johannes Basijn zvw Rodolphus 

van Duer bakker, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de huizinge 

van wijlen Gerardus metten Koijen naar het woonhuis van voornoemde Adam van 

Mierde, tussen het gemene water aldaar enerzijds en erfgoed van Petrus van 
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Meghen anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan 

erfgoederen van Rodolphus bv voornoemde Johannes Basijn. Voornoemde 

Willelmus Scilder droeg thans over aan Henricus van Aken bakker zvw 

Gerardus van Aken 4 kamers met ondergrond uit eerstgenoemde kamers, te 

weten de 4 kamers naast vooornoemd erfgooed van Petrus van Meghen enerzijds 

en een ledige hofstad die behoort aan Andreas Hoppenbrouwer aldaar 

anderzijds. {f.086r} Voornoemde Willelmus en Johannes Groet behouden hun 

cijnzen, die voornoemde Henricus aan hen uit voornoemde en andere 

erfgoederen van voornoemde Henricus moet betalen volgens inhoud van de 

brief. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus Scilder quasdam cameras cum suis 

fundis spectantes ad Johannem Basijn filium quondam Rodolphi de Duer 

pistoris sitas in Busco in viculo tendente de domo habitationis quondam 

Gerardi metten Koijen versus domum habitationis Ade de Mierde inter 

communem aquam ibidem ex uno et inter hereditatem Petri de Meghen ex alio 

tendentes a dicto viculo retrorsum ad hereditates Rodolphi fratris dicti 

Johannis Basijn erga predictum Adam de Mierde per judicem mediante etc 

emendo acquisuisset prout in litteris constitutus igitur dictus Willelmus 

Scilder quatuor cameras cum suis fundis de cameris primodictis scilicet 

illas que site sunt contigue juxta predictam hereditatem dicti (dg: 

quondam) Petri de Meghen ex uno et inter vacuum domistadium ad (dg: 

prefatos prefatum Willelmum Scilder et Johannem Groet de Herlaer) 

#Andream Hoppenbrouwer# spectans (dg: in quo) ibidem ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico de Aken pistori filio quondam Gerardi 

 

1184 f.086r. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis marcii die XVII: dinsdag 17-03-1405. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 

BP 1184 f 086r 01 di 17-03-1405. 

de Aken #cum litteris et jure occacione# promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: decu) salvis dictis 

Willelmo et Johanni Groet suis censibus quos idem Henricus ipsis de 

premissis et aliis hereditatibus eiusdem Henrici solvere tenetur juxta 

continentiam litterarum inde confectarum. Testes Theodericus et Gerardus 

datum (dg: in) tercia post reminiscere. 

 

BP 1184 f 086r 02 di 17-03-1405. 

Voornoemde Henricus van Aken beloofde aan voornoemde Willelmus Scilder een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), 

gaande uit (1) voornoemde 4 kamers met ondergrond, (2) een huis en erf van 

voornoemde Henricus, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Theodericus 

Goeskens enerzijds en erfgoed van Henricus Hadewighen brouwer anderzijds, 

strekkend vanaf de Kolperstraat over het gemene water achter voornoemde 4 

kamers tot aan erfgoed van Petrus van Meghen, (3) een b-erfcijns van 6 pond 

voornoemd geld, gaande uit voornoemde 4 kamers met ondergrond, welke cijns 

voornoemde Henricus van Aken verworven had van voornoemde Willelmus Scilder 

en zijn kinderen Gerardus en Willelmus, (4) een b-erfcijns van 6 pond 

voornoemd geld, die Adam van Mierde uit voornoemde 4 kamers beurde en die 

voornoemde Henricus van Aken verworven had van voornoemde Johannes Groet 

szvw voornoemde Adam. 

 

Dictus Henricus de Aken promisit se daturum dicto Willelmo Scilder 

hereditarium censum sex librarum monete #hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro# 

ex quatuor cameris predictis cum suis fundis (dg: atque ex hereditario 

censu sex librarum dicte monete quem so quem dictus Willelmus) atque ex 

domo et area dicti Henrici sita in vico dicto Colperstraet inter 
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hereditatem Theoderici Goeskens ex uno et inter hereditatem Henrici 

Hadewighen braxatoris ex alio tendente a dicto vico Colperstraet vocato 

ultra communem aquam retro quatuor cameras predictas usque ad hereditatem 

(dg: quondam) Petri de Meghen atque ex hereditario censu sex librarum 

dicte monete (dg: quem dictus Henricus de) solvendo ex quatuor cameris 

cum suis fundis predictis quem censum dictus Henricus de Aken erga 

predictum Willelmum Scilder Gerardum et Willelmum eius liberos 

acquisierat (dg: a) necnon ex hereditario censu sex librarum dicte monete 

quem Adam de Mierde (dg: erga pred) ex predictis quatuor cameris habuit 

solvendum et quem dictus Henricus de Aken erga predictum Johannem Groet 

generum eiusdem quondam Ade acquisierat promittens super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086r 03 di 17-03-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405), elk pond met 10 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of 

de waarde, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van 

wederkoop. Per keer minstens 2 pond terugkopen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus Scilder, Andreas 

Hoppenbrouwer en Gerardus Wael zvw Ghibo. 

 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum festum nativitatis 

#Johannis# proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente quamlibet libram dicti census cum X Hollant gulden monete 

comitis Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et cum 

censu anni redempcionis ut in forma hoc addito quod non poterit minus 

redimere simul aut una vice quam duas libras hereditarii census. Actum in 

camera anno CCCCmo quinto mensis marcii die XVII hora completorii 

presentibus dictis scabinis Gerardo Scilder Andrea Hoppenbrouwer et 

Gerardo Wael filio quondam Ghibonis. 

 

BP 1184 f 086r 04 di 17-03-1405. 

Voornoemde Henricus van Aken beloofde aan voornoemde Johannus Groet een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), 

op dezelfde manier zoals hij de cijns van 6 pond beloofde aan Willelmus 

Scilder. 

 

Dictus Henricus de Aken promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Groet hereditarium censum sex librarum monete hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro ex premissis in omni forma prout pro Willelmo Scilder. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 086r 05 di 17-03-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, precies zoals in het voorlaatste 

contract van de wederkoop aan Willelmus Scilder. 

 

Et poterit redimere (dg: ut) ad spacium dictorum quinque annorum in omni 

forma ut in contractu penultimo. Actum in camera sub eisdem anno mense 

die hora presentibus ut in redemptione proxima de Willelmo Scilder. 

{In linker marge een vertical haal naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 086r 06 do 12-03-1405. 

Goeswinus Moedel van der Donc zvw Rutgherus verkocht aan Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Mudeken (1) 1½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Stecken Hoeve, in het voorste kamp op een na, tussen Henricus Becker 

enerzijds en de waterlaat gnd die Enghewetering anderzijds, (2) 4½ hont 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Stecken Hoeve, in het verste kamp 

aldaar richting Geffen, tussen Cristianus zvw Johannes van Macharen 

enerzijds en Mechtildis Beckers anderzijds, zoals aldaar in den hoefslach 
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gelegen, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen binnenlands 

gelegen. 

 

(dg: Rutgherus) #Goeswinus# Moedel van der Donc filius quondam Rutgheri 

unum et dimidium jugera terre sita in parrochia de Lijttoijen ad locum 

dictum Stecken (dg: Camp) #Hoeve# (dg: inter hereditatem) in anteriori 

campo ibidem preter unum inter hereditatem Henrici Becker ex uno et inter 

aquaductum dictum die Enghewetering ex alio atque quatuor et dimidium 

hont terre sita in parrochia et loco predictis in (dg: uili) ultimo campo 

ibidem versus Geffen situato inter hereditatem Cristiani filii quondam 

Johannis de Macharen ex uno et inter hereditatem Mechtildis Beckers ex 

alio prout ibidem in den hoefslach sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Reijnero Loesken filio quondam Henrici Mudeken promittens super 

omnnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegedijcken aquaductibus et fossatis ac sluijsis infra terram sitis ad 

premissa spectantibus. Testes Theodericus et Spina datum quinta post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 086r 07 do 12-03-1405. 

Voornoemde Goeswinus Moedel van der Donc zvw Rutgherus droeg over aan 

voornoemde Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken 10 schelling gemeen 

paijment b-erfcijns, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit de helft van 

een hofstad, in Maren, tussen erfg vw Johannes van den Loeten enerzijds en 

Goeswinus Graet anderzijds. 

 

Dictus Goeswinus decem solidos hereditarii census communis pagamenti (dg: 

solvendos here) quos se solvendos habere dicebat hereditarie Martini 

hyemalis ex #medietate# (dg: quondam) domistadii siti in parrochia de 

Maren inter hereditatem heredum quondam Johannis van den Loeten ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Graet ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Reijnero promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086r 08 do 12-03-1405. 

Voornoemde Goeswinus Moedel beloofde aan voornoemde Reijnerus 17 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend met Sint-Jan 

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

 

Dictus Goeswinus Moedel promisit super omnia dicto Reijnero XVII gulden 

IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086r 09 do 12-03-1405. 

Voornoemde Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken verkocht aan Goeswinus 

Model van der Donc zijn helft in een kamp, 4 morgen groot, in Maren, ter 

plaatse gnd die Maersche Delen, tussen Johannes Wolphardi enerzijds en 

wijlen Martinus Berwout anderzijds, van welk kamp de andere helft behoort 

aan voornoemde Goeswinus Moedel, belast met zegedijken, waterlaten, sloten 

en sluizen. 

 

Dictus Reijnerus medietatem ad se spectantem in #quodam campo# quatuor 

jugera (dg: -ibus) terre #continente# sito in parrochia de Maren in loco 

dicto die Maersche Delen inter hereditatem Johannis Wolphardi ex uno et 

inter hereditatem quondam Martini Berwout ex alio de quo campo reliqua 

medietas ad Goeswinum Moedel van der Donc pertinet #in ea quantitate qua 

etc# ut dicebat hereditarie vedidit dicto Goeswino Model promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus fossatis et slusis ad premissa spectantibus. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 086r 10 do 12-03-1405. 

Voornoemde Goeswinus Model verkocht aan Arnoldus Grotart voornoemd kamp, 

waarvan voornoemde Goeswinus één helft verworven had van Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Muijdeken, met de helft van de sloot tussen voornoemd kamp en 

een ander erfgoed van voornoemde Goeswinus Moedel, belast met zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen. {f.086v} Voornoemde Arnoldus heeft recht van 

weg over erfgoederen van voornoemde Goeswinus. 

 

Dictus Goeswinus Model predictum campum de quo ipse Goeswinus unam 

medietatem erga Reijnerum Loesken filium quondam Henrici Muijdeken 

acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie sup vendidit Arnoldo) 

simul cum medietate fossati siti inter predictum campum et inter reliquam 

(dg: medietatem) hereditatem dicti Goeswini Moedel ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Grotart promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis (dg: ad) et slusis 

ad dictum 

 

1184 f.086v. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 

BP 1184 f 086v 01 do 09-04-1405. 

campum spectantibus hoc adiuncto quod dictus Goeswinus viabit dictum 

Arnoldum per suas hereditates ibidem sitas ro..?nabiliter viande ad minus 

dampnum. Testes Berwout et Gerardus datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 086v 02 do 09-04-1405. 

(dg: voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Goeswinus 204) 

 

(dg: dictus Arnoldus promisit dicto Goeswino CC et quatuor). 

 

BP 1184 f 086v 03 do 12-03-1405. 

Jacobus zvw Johannes Zelen soen verkocht aan Ghisbertus zvw Willelmus van 

den Broec, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus Martens, een 

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

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en akker lands, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Jacobus Rolofs soen enerzijds 

en Arnoldus zvw Johannes Scuerman anderzijds, (2) een stuk weide, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Engbertus zvw Arnoldus 

Emmen soen enerzijds en kvw Bessella Luijkens anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfpacht van 4½ lopen rogge. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Zelen soen legitime vendidit Ghisberto 

filio quondam Willelmi van den Broec ad opus sui et ad opus Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Henrici Martens vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

duorum seu alterius (dg: ?qri) eorum diutius viventis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex domo orto et agro terre sitis in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt inter 

hereditatem Jacobi Rolofs soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii 

quondam Johannis Scuerman ex alio atque ex pecia pascue dicte (dg: 

eeusel) #weijde# sita in (dg: di) parrochia et loco predictis inter 

#hereditatem# Engberti filii quondam Arnoldi Emmen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Besselle (dg: Luke) Luijkens ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione 

quatuor et dimidii lopinorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere tali conditione quod alter diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes Tijt et Neijnsel datum 
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quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 086v 04 do 12-03-1405. 

Henricus van den Perre zvw Willelmus van den Perre verkocht aan Arnoldus 

zvw Arnoldus Ghenen soen een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd Elshof, 

tussen Bela Deenkens enerzijds en voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen 

soen anderzijds, belast met een hek en afscheidingen. 

 

Solvit II boddrager. 

Henricus van den (dg: Broec) Perre filius (dg: W) quondam Willelmi van 

den Perre peciam terre sitam in parrochia de Geffen ad locum dictum 

Elshof inter hereditatem Bele Deenkens ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi filii quondam Arnoldi Ghenen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo filio quondam Arnoldi Ghenen soen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis onere repaguli et 

sepibus ad ipsam spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086v 05 do 12-03-1405. 

Johannes Aben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Aben soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086v 06 do 12-03-1405. 

Godefridus zvw Henricus Horze ev Cristina van Carlescot? droeg over aan 

Johannes Haghart een b-erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Tilburg, die 

Hubertus zvw Willelmus Scheenkens met Lichtmis in Westilburg moest leveren 

aan voornoemde Cristina, gaande uit (1) de helft van een tuin, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Westilburg, ter plaatse gnd Korvel, naast de molen aldaar, 

tussen Gertrudis wv Nijcholaus Sculenborch enerzijds en Elizabeth Mols en 

haar zoon Johannes anderzijds, (2) de helft van een stuk land, 2 lopen 

groot, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen Walterus Blijecs 

enerzijds en Ghisbertus zvw Johannes Neven soen anderzijds, (3) 3 lopen 

rogge b-erfpacht, die voornoemde Hubertus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Henrici Horze maritus et tutor legitimus 

Cristine de Carlescot? sue uxoris hereditariam paccionem undecim 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch quam Hubertus filius quondam 

Willelmi Scheenkens solvere tenebatur dicte Cristine hereditarie 

purificationis et in Westilborch tradendam ex medietate cuiusdam orti 

siti in parrochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch in loco dicto 

Corvel juxta molendinum ibidem inter hereditatem Gertrudis relicte 

quondam Nijcholai Sculenborch ex uno et inter hereditatem Elizabeth Mols 

#et Johannis eius filii# ex alio atque ex medietate pecie terre duas 

lopinatas continentis sita! in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Walteri Blijecs ex uno et inter hereditatem Ghisberti filii 

quondam Johannis Neven soen ex alio atque ex tribus lopinis siliginis 

hereditarie paccionis quos dictus Hubertus predicte Cristine ad pignus 

imposuerat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Haghart promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte Cristine 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086v 07 do 12-03-1405. 

Godefridus zvw Theodericus van Ghemert droeg over aan Johannes van 

Vranckenvoirt een b-erfcijns van 2 oude groten, die voornoemde Johannes van 

Vranckenvoirt moet leveren aan voornoemde Godefridus, gaande uit een stuk 

land, in Oss, ter plaatse gnd Osser Scadewijc, tussen Walterus Delijen soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Theoderici de Ghemert hereditarium censum 
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duorum grossorum antiquorum quem Johannes de Vranckenvoirt dicto 

Godefrido solvere tenetur annuatim et hereditarie ex pecia terre sita in 

parrochia de Os ad locum dictum (dg: Oss j) Osser Scadewijc inter 

hereditatem Walteri Delijen soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de Vranckenvoirt 

promittens super !super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 086v 08 do 12-03-1405. 

Gerardus Yoede zvw Petrus Yoede droeg over aan Reijnerus Scaden (1) alle 

goederen die aan hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Walterus Steijmpel 

gekomen waren na overlijden van Johannes Steijmpel zvw voornoemde Walterus 

Steijmpel, (2) alle goederen die aan hem behoren krachtens testament van 

wijlen voornoemde Johannes Steijmpel. 

 

Gerardus Yoede filius quondam Petri Yoede omnia et singula bona sibi et 

Heijlwigi sue uxori filie quondam Walteri Steijmpel de morte quondam 

Johannis Steijmpel filii dicti quondam Walteri Steijmpel successione 

advoluta atque omnia et singula bona sibi vigore testamenti dicti quondam 

Johannis Steijmpel competentia ut dicebat hereditarie supportavit 

Reijnero Scaden promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 086v 09 do 12-03-1405. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke en Johannes van den Scoet 

verklaarden ontvangen te hebben van Robbertus van Neijnsel alle geldsommen 

die hij hen verschuldigd was. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke et Johannes van den 

Scoet palam recognoverunt eis (dg: per) et eorum cuilibet fore 

satisfactum ab omnibus pecuniarum summis quas dictus (dg: Henricus et 

Johannes He) Robbertus de Neijnsel debebat (dg: prefatis l) aut 

promiserat prefatis Henrico et Johanni vel eorum alteri a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 086v 10 do 12-03-1405. 

Henricus Pauwels soen kaarsmaker beloofde aan Gerardus van den Merendonc 33 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 12 

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

 

Henricus Pauwels soen #candelator# promisit super omnia Gerardo van den 

Merendonc XXXIII gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato (dg: ad) et XII gemeijn placken ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.087r. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 

BP 1184 f 087r 01 do 12-03-1405. 

Egidius zvw Egidius van den Sneppenscoet ev Elizabeth dvw Danijel die 

Crumme droeg over aan Johannes zvw Mathijas Snijder een stuk land van 

wijlen Heijmericus Poirter grootvader van voornoemde Elizabeth, in 

Oirschot, in de herdgang van Kerkhoven, tussen Rutgherus zvw Henricus heren 

Godevarts soen enerzijds en Johannes Heijlwigen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Johannes en met het andere eind aan wijlen 

Henricus Dircs, belast met 1½ penning cijns aan hr Willelmus van Aa ridder. 

 

Solvit. 

Egidius filius quondam Egidii van den Sneppenscoet maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Danijelis die Crumme peciam 
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terre quondam Heijmerici Poirter (dg: s) avi olim dicte Elizabeth sitam 

in parrochia de (dg: Oes) Oerscot (dg: ad locum d) in pastoria van den 

Kerchove inter hereditatem Rutgheri filii quondam Henrici heren Godevarts 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Heijlwigen ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis et cum reliquo fine ad 

hereditatem quondam Henrici Dircs ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Mathije Snijder promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio denariis census domino 

Willelmo de Aa militi exinde solvendis. Testes Tijt et Neijnsel datum 

quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 087r 02 do 12-03-1405. 

Walterus Coptiten verkocht aan Margareta wv Rutgherus Willems soen, tbv 

haar en haar kinderen bij haar verwekt door wijlen voornoemde Rutgherus, 

een stukje land, 28¾ roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, tussen kvw Johannes Wijeroc enerzijds en wijlen Willelmus van 

Overacker anderzijds, met een eind strekkend aan de tuinen gnd 

Lutteleijndsche Hueve en met het andere eind aan de weg gnd den Haghen 

Wech. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Walterus Coptiten particulam terre (dg: sitam) XXIX virgatas minus quarta 

parte unius virgate continentem sitam in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum Luttel Eijnde inter hereditatem (dg: Joh) liberorum quondam 

Johannis Wijeroc ex uno et inter hereditatem Willelmi quondam de 

Overacker #ex alio# tendentem cum uno fine ad ortos dictos 

Lutteleijndsche (dg: Ho) Hueve et cum reliquo fine ad (dg: stegam) #viam# 

dictam den Haghen Wech ut dicebat hereditarie vendidit Margarete relicte 

quondam Rutgheri Willems soen ad opus sui et eius liberorum ab ipsa et 

dicto quondam Rutghero pariter genitorum promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. Tradatur alteri prius 

venienti. 

 

BP 1184 f 087r 03 do 12-03-1405. 

Voornoemde Margareta en haar zoon Johannes beloofden aan voornoemde 

Walterus 9 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde 

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

 

Dicta Margareta et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia 

dicto Waltero (dg: X) IX Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi 

vel valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 087r 04 do 12-03-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout en haar zoon Rodolphus verkochten aan 

Willelmus Custer een stukje land, in Orthen, ter plaatse gnd op 

Scoven/Stenen, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus Custer. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout cum tutore et Rodolphus eius 

filius particulam terre sitam in parrochia de Orthen ad locum dictum op 

Scoven/Stenen inter hereditates Willelmi Custer ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Custer 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 087r 05 do 12-03-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus van Vechel droeg over aan Rutgherus, zv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Arnoldus, haar vruchtgebruik in de helft, die aan 

wijlen voornoemde Arnoldus behoorde, in (1) 8 vademen land, in Maren, ter 

plaatse gnd die Maersche Delen, naast Nijcholaus van Alem, strekkend vanaf 

die Deelsche Stege tot aan de waterlaat, te weten de helft naast voornoemde 
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Nijcholaus, van welke 8 vademen de andere helft behoort aan Nijcholaus 

Wouters soen, (2) een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit de helft die behoort aan voornoemde Nijcholaus Wouters. 

De brief overhandigen aan Lambertus Priker. 

 

Tradatur Lamberto Priker. 

Elizabeth (dg: fi) relicta quondam Arnoldi de Vechel cum tutore 

usufructum sibi competentem in (dg: quatuor mensuris) medietate que ad 

dictum quondam Arnoldum spectabat in octo mensure! dictis vademen terre 

sitis in parrochia de Maren in loco dicto die Maersche Delen #contigue# 

juxta hereditatem Nijcholai de Alem (dg: ex uno) #tendentibus a stega 

dicta die Deelsche Stege usque ad aqueductum# scilicet in (dg: illa 

quarta) illa medietate que sita est contigue juxta predictam hereditatem 

dicti Nijcholai et de quibus octo mensuris vademen vocatis reliqua 

medietas ad Nijcholaum Wouters soen pertinere dinoscitur in ea quantitate 

qua ibidem site sunt ut dicebat (dg: hereditarie legitime supportavit) 

atque in hereditario censu #X solidorum monete# solvendo hereditarie 

nativitatis Johannis ex reliqua medietate ad dictum Nijcholaum Wouters 

spectante in octo vademen predictis legitime supportavit Rutghero filio 

dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi promittens (dg: s) cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 087r 06 do 19-03-1405. 

Voornoemde Rutgherus verkocht het voornoemde aan Lambertus Priker, 

eerstgenoemde helft van de 8 vademen belast met 1½ vadem maasdijk, gelegen 

in Maren, ter plaatse gnd Over Eerst, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 087r 06 en 07}. 

Dictus Rutgherus premissa hereditarie vendidit Lamberto Priker promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

una et dimidia #vadem# aggeris Mose ad primodictam (dg: spec) medietatem 

spectantibus sitis in dicta parrochia ad locum dictum Over (dg: Eerst) 

Eerst atque zegediken aqueductibus et fossatis ad eandem medietatem 

primodictam spectantibus. Testes Theodericus et Spina datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 087r 07 do 19-03-1405. 

Arnoldus, Willelmus, Theodericus en Elizabeth, kvw Arnoldus van Vechel, en 

Henricus van der Heijden ev Agnes dvw Arnoldus van Vechel, deden tbv 

voornoemde koper afstand van het voornoemde en het recht dat zij daarin 

hebben resp. na overlijden van Elizabeth mv voornoemde kinderen zullen 

hebben. 

 

Arnoldus Willelmus Theodericus et Elizabeth liberi dicti quondam Arnoldi 

de Vechel cum tutore et Henricus van der Heijden maritus et tutor Agnetis 

sue uxoris filie quondam Arnoldi de Vechel super premissis et jure eis 

competente et post decessum (dg: primod) Elizabeth matris dictorum 

liberorum competituro in premissis ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testtes datum supra. 

 

BP 1184 f 087r 08 do 12-03-1405. 

Henricus van Broechoven zvw Gerardus ev Katherina dvw Johannes van Sonne 

zvw Johannes Stroecman droeg over aan Engbertus van Arle mesmaker een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit 

erfgoederen van Ghisbertus kuiper van Vessem, zijn zoon Johannes en 

Elizabeth dv voornoemde Ghisbertus, in Vessem, welke cijns wijlen 

voornoemde Johannes van Sonne gekocht had van voornoemde Ghisbertus en zijn 

kinderen Johannes en Elizabeth, en welke cijns nu aan hem behoort. Met 

achterstallige termijnen. 
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Solvit. 

Henricus de Broechoven filio! quondam Gerardi maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis de Sonne filio! quondam 

Johannis Stroecman hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie omnium sanctorum de hereditatibus Ghisberti cuparii de Vessem 

Johannis eius filii et Elizabeth filie eiusdem Ghisberti sitis in Vessem 

et de attinentiis earundem hereditatum tam in humido quam in sicco 

consistentibus sive sitis quem censum dictus quondam Johannes de Sonne 

erga predictos Ghisbertum Johannem et Elizabeth eius liberos emendo 

acquisierat prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Engberto de Arle cultellifici (dg: promittens) 

cum litteris et jure et cum omnibus arrestadiis promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis de 

Zonne et suorum heredum deponere. Testes Tijt et Spina datum quinta post 

invocavit. 

 

1184 f.087v. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 

 

BP 1184 f 087v 01 do 12-03-1405. 

Amelius zvw Ghibo Hennens soen verkocht aan Rodolphus zvw Johannes Voer van 

Scijnle, tbv hem en zijn vrouw Metta van Boert, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes van den Dijck van Scijnle met 

Lichtmis moet leveren aan voornoemde Amelius, gaande uit een beemd van 

voornoemde Amelius die hij in pacht had uitgegeven aan voornoemde Johannes, 

in Schijndel {niet afgewerkt contract}. 

 

Amelius filius quondam Ghibonis Hennens soen legitime vendidit Rodolpho 

filio quondam Johannis Voer de Scijnle ad opus sui et ad opus Mette de 

Boert eius uxoris (dg: s) vitalem pensionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti Rodolphi et Mette seu 

alterius eorum diutius viventis etc purificationis et in Busco tradendam 

ex hereditaria paccione (dg: quam) unius modii siliginis quam Johannes 

van den Dijck de Scijnle dicto Amelio solvere tenetur in termino predicto 

ex quodam prato quod fuerat dicti Amelii et quod dictus Amelius dederat 

ad pactum dicto Johanni sito in parrochia de Scijnle. {Verticale haal in 

linker marge naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 087v 02 do 12-03-1405. 

Walterus van Ghestel en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus Watermael 

verkochten aan Johannes Cnoep zvw Johannes Ridder van Driel alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus Watermael. 

 

Walterus de Ghestel maritus legitimus Hadewigis sue uxoris filie quondam 

Henrici Watermael et ipsa Hadewigis cum eodem tamquam etc omnia et 

singula bona #mobilia et immobilia# eis de morte dicti quondam Henrici 

Watermael successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Johanni Cnoep 

filio quondam Johannis Ridder de Driel promittentes indivisi super omnia 

ratam servare. Testes Tijt et Wolph datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 087v 03 do 12-03-1405. 

Voornoemde Johannes Cnoep en Johannes gnd Keelbreker beloofden aan 

voornoemde Walterus 25 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

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

betalen. 

 

Dictus Johannes Cnoep Johannes dictus Keelbreker (dg: et Johannes filius 

Nijcholai dicti Coel Keelbreker) promiserunt indivisi super omnia dicto 
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Waltero XXV novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato ad pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 087v 04 do 12-03-1405. 

Voornoemde Johannes Cnoep, zijn vrouw Henrica dvw Henricus Watermael, 

Baudewinus zvw Johannes Boijdens soen en zijn vrouw Margareta dvw 

voornoemde Henricus deden tbv voornoemde Walterus van Ghestel afstand van 

13 lopen rogge b-erfpacht, maat van Helmond, die Arnoldus van den Beertken 

van Bakel moest leveren aan wijlen voornoemde Henricus Watermael, en van 

het recht dat aan hen en aan Albertus Baudens soen en zijn vrouw Elizabeth 

dvw voornoemde Henricus Watermael behoort. Johannes Cnoep beloofde dat 

voornoemde Albertus Baudens soen en Elizabeth nimmer rechten hierop zullen 

doen gelden. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Johannes Cnoep maritus legitimus Henrice sue uxoris #filie quondam 

Henrici Watermael# et (dg: Baudew) ipsa Henrica cum eodem etc atque 

Baudewinus filius quondam Johannis Boijdens soen maritus legitimus 

Margarete sue uxoris filie dicti quondam Henrici et ipsa Margareta cum 

eodem etc super (dg: hereditaria paccione) XIII lopinis siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Helmont quos Arnoldus van den Beertken 

de Bakel solvere consuevit et tenebatur dicto quondam Henrico Watermael 

annuatim et hereditarie (dg: ad ut) ut dicebant et super jure #ipsis 

atque Alberto Baudens soen et Elizabeth sue uxori filie dicti quondam 

Henrici Watermael competente# ad opus dicti Walteri de Ghestel 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper dictus 

Johannes Cnoep super omnia quod ipse Albertum Baudens soen et Elizabeth 

predictam et eorum heredes perpetue tales habebit quod numquam presument 

se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 087v 05 do 12-03-1405. 

Johannes Perman en Theodericus zv Arnoldus van den Bersselaer verkochten 

aan Johannes Dircs soen van Ghestel en Erardus Jans soen alle bomen die op 

een beemd staan van wijlen Zegherus van der Heijden en zijn zuster 

Heijlwigis van den Bersselaer, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hezelaer. De kopers zullen de bomen tussen nu en de laatste dag van mei 

aanstaande zagen en uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) van 

de ondergrond of beemd verwijderen; en ze zullen de bomen in de groei(?) 

zagen, uitgezonderd 12 bomen die ze naar eigen voordeel zullen zagen. 

 

Solvit. 

(dg: Johannes Dircs soen de Ghestel) Johannes Perman et Theodericus 

filius Arnoldi van den Bersselaer (dg: que) omnes et singulas arbores 

consistentes in quodam prato quondam Zegheri van der Heijden et 

Heijlwigis van den Bersselaer eius sororis sito in parrochia de Ghestel 

prope Herlaer ad locum dictum Hezelaer ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Dircs soen de Ghestel #et# Erardo Jans soen 

promittentes (dg: super omnia) indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere tali annexa conditione quod dicti emptores 

predictas arbores secabunt infra hinc et ultimam diem mensis maii proxime 

futuram et ipsas infra hinc et festum Johannis proxime futurum a fundo 

suo aut a prato predicto amovebunt (dg: ac) hoc eciam adiuncto quod ipsi 

emptores omnes arbores predictas secabunt ad crescentiam exceptis (dg: 

duobus) XII arboribus quas ad (dg: eius) eorum  profectum secabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 087v 06 do 12-03-1405. 

Voornoemde kopers beloofde aan voornoemde verkopers 54 gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 3 botdrager met Sint-
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Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dictis venditoribus LIIII 

gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato et 

III boddrager (dg: vel) ad Remigii proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 087v 07 do 12-03-1405. 

Arnoldus van den Broecke zv Johannes van den Broecke verkocht al zijn 

goederen aan Henricus van Tefelen Uden soen. De brief overhandigen aan wie 

het eerst komt. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Arnoldus van den Broecke filius Johannis van den Broecke omnia et singula 

sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata habita et habenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico de Tefelen Uden soen promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes datum supra. Tradatur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 087v 08 vr 13-03-1405. 

Johannes van Haren zvw Willelmus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

bezwaringen gedaan door zijn zuster Aleijdis dv voornoemde Willelmus met 

haar goederen. 

 

Solvit. 

Johannes de Haren filius quondam Willelmi venditiones ac obligationes 

factas (dg: cum) ab Aleijde sua sorore filia dicti Willelmi cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes Theodericus et Wolph datum sexta 

post invocavit. 

 

1184 f.088r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 

BP 1184 f 088r 01 do 19-03-1405. 

Gerardus Scoenweder van Geffen verkocht aan Henricus van Audenhoven zvw 

Nijcholaus Wijnman een hofstad, huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Geffen, naast de plaats gnd den Hoevel enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Geffen en erfgoed van Walterus van Oekel anderzijds, met een eind strekkend 

aan de weg naar de plaats gnd den Hondenboem en met het andere eind aan de 

weg gnd Kercpat, zoals aldaar omgraven, belast met (1) 4 schelling geld 

b-erfcijns aan erfg vw hr Arnoldus van Dijnther ridder, (2) 8 penning 

voornoemd geld b-erfcijns aan Lambertus Wijnrics soen. 

 

Gerardus Scoenweder de Geffen domistadium domum et ortum et peciam terre 

sibi adiacentem sitos in parrochia de Geffen juxta locum dictum den 

Hoevel ex uno et inter hereditatem ecclesie de Geffen (dg: ex alio) et 

hereditatem Walteri de Oekel ex alio tendentes (dg: a quadam via usque 

ad) #cum uno fine ad viam tendentem versus# locum dictum den Hondenboem 

et cum reliquo fine ad viam dictam Kercpat prout ibidem circonfossati 

(dg: et li) sunt ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Audenhoven 

filio quondam Nijcholai Wijnman promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor solidis 

hereditarii census monete heredibus domini quondam Arnoldi de Dijnther 

#militis# et (dg: quatuor) octo denariis hereditarii census dicte monete 

Lamberto Wijnrics soen exinde solvendis. (dg: Testes Tijt et Wolph datum 

quinta post invocavit) Testes Theodericus et Tijt datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 088r 02 do 19-03-1405. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacobs soen verwerkte zijn recht tot 
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vernaderen. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis Jacobs soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 03 do 19-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 97 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 dicto venditori (dg: centum gulden) 

XCVII gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 04 do 12-03-1405. 

Theodericus Luwe verkocht aan Marselius van Meghen een stukje land, in Oss, 

ter plaatse gnd Osser Scadewijc, tussen Johannes van Os zvw Willelmus van 

Panhedel enerzijds en Arnoldus Grotart anderzijds. 

 

Theodericus Luwe particulam terre sitam in parrochia de Os ad locum 

dictum Osser Scadewijc inter hereditatem Johannis de Os filii quondam 

Willelmi de Panhedel ex uno et inter hereditatem Arnoldi Grotart ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Marselio de Meghen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Tijt et Wolph datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 088r 05 do 12-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 12 nieuwe Gelderse gulden 

zoals die thans in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XII novos Gelre gulden 

quales jam ad bursam currunt pro presenti vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 06 do 12-03-1405. 

Gerardus van Bruggen droeg over aan Theodericus zv Gerardus Stegheman een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde Gerardus 

Stegheman met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde Gerardus 

van Bruggen, gaande uit een streep lands, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Loeshovel, beiderzijds tussen voornoemde Gerardus Stegheman. 

 

Solvit. 

Gerardus de Bruggen hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam Gerardus Stegheman (dg: promiserat se daturum et 

soluturum) #solvere tenetur# dicto Gerardo de Bruggen hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex strepa terre sita in parrochia de 

Nijsterle ad locum dictum Loeshovel inter hereditatem dicti Gerardi 

Stegheman ex utroque latere coadiacente prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico filio dicti Gerardi Stegheman cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 07 do 12-03-1405. 

Johannes zvw Johannes Danen soen verkocht aan Gerongius Gerongs 2 stukken 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, (1) tussen voornoemde Gerongius 

enerzijds en wijlen Johannes Gheenkens soen anderzijds, (2) tussen 

voornoemde Gerongius enerzijds en kvw Danijel van Vlierden anderzijds, 

waarbij over dit laatste stuk een gemene weg loopt, belast met het 
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onderhoud van hekken. 

 

Solvit II boddrager. 

Johannes filius quondam Johannis Danen soen duas pecias terre sitas in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze quarum una inter hereditatem 

Gerongii Gerongs ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Gheenkens 

soen ex alio et altera inter hereditatem dicti Gerongii ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Danijelis de Vlierden ex alio (dg: 

tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti Gerongii) site sunt (dg: 

ultra) supra quam peciam terre ultimodictam transit communis platea ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Gerongio promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto onere sepium ad premissa 

spectantium. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 08 do 12-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 16½ nieuwe Gelderse 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XVI et dimidium novos 

Gelre gulden vel valorem (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 09 do 12-03-1405. 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer droeg over aan Henricus Vilt van 

Ussen een b-erfcijns van 20 schelling paijment, die Egidius Voegel beloofd 

had met Sint-Jan-Baptist te betalen aan Katherina dvw Petrus Ghenen soen en 

haar dochter Zegewigis, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse 

gnd Middelrode, over de brug, tussen voornoemde Egidius enerzijds en 

voornoemde Katherina anderzijds, welke cijns voornoemde Engbertus gekocht 

had van voornoemde Katherina en Zegewigis. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer hereditarium censum XX 

solidorum (dg: monete) pagamenti quem Egidius Voegel promiserat se 

daturum Katherine #filie quondam Petri Ghenen soen# et Zegewigi eius 

filie hereditarie Johannis baptiste ex pecia terre sita in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum Mijddelrode ultra pontem inter hereditatem dicti 

Egidii ex uno et inter hereditatem dicte Katherine ex alio quem censum 

dictus Engbertus erga predictas Katherinam et Zegewigem acquisierat 

emendo prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Vilt de Ussen 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 088r 10 do 12-03-1405. 

Johannes Glavijman zvw Johannes zvw Willelmus Glavijman gaf uit aan zijn 

broer Walterus zvw voornoemde Johannes zvw Willelmus Glavijman (1) alle 

erfelijke goederen, die aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, (2) de helft van alle onroerende en erfelijke 

goederen die aan Petrus Vannij zvw voornoemde Johannes zv Willelmus 

Glavijman gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Petrus, 

welke laatstgenoemde goederen eerstgenoemde Johannes, tbv hem en zijn 

voornoemde broer Willelmus, gekocht had van voornoemde Petrus; de uitgiifte 

geschiedde voor de lasten gnd onraad, die wijlen voornoemde Johannes zvw 

Willelmus Glavijman uit voornoemde goederen, die aan voornoemde Walterus in 

pacht zijn uitgegeven, had en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren {f.088r}. 

 

Johannes Glavijman filius quondam Johannis (dg: Willems soen) #filii 

quondam (dg: Gl) Willelmi Glavijman# omnia et singula bona hereditaria 

(dg: prefato) Johanni primodicto de morte suorum quondam parentum 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita (dg: a) ut 

dicebat atque medietatem omnium bonorum immobilium et hereditariorum 
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Petro Vannij filio dicti quondam Johannis filii Willelmi Glavijman de 

morte quondam parentum eiusdem Petri successione advolutorum quocumque 

locorum situatorum que bona omnia jamdicta primodictus Johannes (dg: 

filius q) ad opus sui et ad opus Willelmi sui fratris erga predictum 

Petrum emendo acquisierat prout in litteris dedit ad hereditarium pactum 

Waltero suo fratri filio dicti quondam Johannis filii quondam Willelmi 

Glavijman ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet que 

dictus quondam Johannes filius quondam Willelmi Glavijman ex premissis 

bonis dicto Waltero ad pactum datis solvere consuevit et tenebatur dandis 

et solvendis atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis 

 

1184 f.088v. 

 quinta post invocavit: donderdag 12-03-1405. 

 sabbato post octavas pasche: zaterdag 02-05-1405. 

 

BP 1184 f 088v 01 do 12-03-1405. 

promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem #ex parte sui# 

deponere et alter repromisit. Testes Spina et Gerardus datum quinta post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 088v 02 do 12-03-1405. 

Voornoemde Walterus beloofde aan zijn voornoemde broer Johannes 31½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over 7 

jaar (do 02-02-1413) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Johanni suo fratri XXXI et 

dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a (dg: -d) 

purificationis proxime futuro ultra septem annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 088v 03 do 12-03-1405. 

Walterus zvw Danijel van den Stadeacker gaf uit aan zijn neef Rutgherus zvw 

Rutgherus zvw voornoemde Danijel van den Stadeacker (1) ¼ deel dat aan hem 

behoort van alle erfgoederen van wijlen voornoemde Danijel, waarin 

voornoemde Danijel overleed, gelegen onder Mijerfelt; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thhans voor een n-erfpacht van 18 lopen 

rogge, maat van Ourle, met Lichtmis in Mierfelt te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde Ruutgherus tot onderpand (2) ¼ deel van een b-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen die aan Johannes van Dormalen bakker en zijn broer Paulus 

gekomen waren na overlijden van hun vader Theodericus van Dormalen, gelegen 

onder Oirschot, ter plaatse gnd Best, welke pacht voornoemde Rutgherus 

verworven had van voornoemde Johannes van Dormalen. 

 

Walterus filius quondam Danijelis van den Stadeacker quartam #!ad se 

spectantem# omnium et singularum hereditatum dicti quondam Danijelis et 

in quibus idem quondam Danijel decessit quocumque locorum infra 

parrochiam de Mijerfelt consistentium sive sitarum ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Rutghero suo nepoti filio quondam Rutgheri filii 

dicti quondam Danijelis van den Stadeacker ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus dominorum fundi exinde prius solvendis dandis 

etc et pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de 

Ourle danda sibi ab alio purificationis et in parrochia de Mierfelt 

tradenda ex predicta quarta parte promittens super omnia ratam servare et 

aliam obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem quartam partem hereditarie paccionis !mensure de 

Oerscot (dg: quam paccionem) solvendam hereditarie purificationis ex 

omnibus hereditatibus Johanni (dg: et Paulo fratribus) de Dormalen 

pistori et Paulo suo fratri de morte quondam Theoderici de Dormalen eorum 
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patris successione advolutis quocumque locorum infra parrochiam de 

Oerscot ad locum dictum Best situatis quam paccionem duorum modiorum 

siliginis dictus Rutgherus erga predictum Johannem de Dormalen 

acquisierat ut dicebat. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088v 04 do 12-03-1405. 

Henricus Dicbier heer van Mierle verklaarde ontvangen te hebben van 

Arnoldus Rover zv hr Johannes Rover ridder 44 nieuwe Gelderse gulden, die 

aan voornoemde Henricus beloofd waren door voornoemde Arnoldus Rover. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle palam recognovit sibi per Arnoldum 

Rover filium domini Johannis Rover militis fore satisfactum de XLIIII 

(dg: g) novis Gelre gulden promissis dicto Henrico ab Arnoldo Rover 

predicto. Testes Wolph et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 088v 05 do 12-03-1405. 

Heijlwigis dvw Mathijas Mersman van Oesterwijc en haar neef Willelmus Loze 

zvw Gerardus Loze verkochten aan Nijcholaus Steijnen zvw Nijcholaus 

Steijnen ¾ deel dat aan hen behoort in een b-erfcijns van 10 Vlaamse 

groten, die Boudewinus Lijsman moest betalen aan Johannes Wouters soen oom 

van voornoemde Heijlwigis, gaande uit een huis en tuin, gelegen onder de 

vrijheid van Oisterwijk, tussen Lambertus Papen enerzijds en Jacobus van 

Brakel anderzijds. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Heijlwigis filia quondam Mathije Mersman de Oesterwijc cum tutore et 

Willelmus Loze filius quondam Gerardi Loze #nepos dicte Heijlwigis# tres 

quartas partes ad ipsos spectantes in hereditario censu X grossorum 

Flandrensium quos Boudewinus Lijsman solvere consuevit et tenebatur 

Johanni Wouters soen #avunculo olim dicte Heijlwigis# annuatim et 

hereditarie ex domo et orto sitis infra libertatem de Oesterwijc inter 

hereditatem Lamberti Papen ex uno et inter hereditatem Jacobi de Brakel 

ex alio ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt 

Nijcholao Steijnen filio quondam Nijcholai Steijnen promittentes indivisi 

super cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Theodericus et (dg: Joh) Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 088v 06 do 12-03-1405. 

Voornoemde Heijlwigis dvw Mathijas Mersman van Oesterwijc en haar neef 

Willelmus Loze zvw Gerardus Loze verkochten aan voornoemde Nijcholaus 

Steijnen zvw Nijcholaus Steijnen ¾ deel dat aan hen behoort in een 

b-erfcijns van 7 schelling paijment en ½ hoen, welke cijns Ghibo Clove en 

zijn kinderen leverden aan wijlen Johannes Wouters soen oom van voornoemde 

Heijlwigis, gaande uit een huis en tuin van wijlen voornoemde Ghibo, 

gelegen onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen Ghisbertus van der Steghen 

enerzijds en Mathijas Delijen anderzijds. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Dicti venditores ut supra tres quartas partes ad ipsos spectantes in 

hereditario censu septem solidorum pagamenti et dimidii pulli quem censum 

Ghibo Clove et eius liberi solvere consueverunt quondam Johanni Wouters 

soen #avunculo olim dicte Heijlwigis# hereditarie et annuatim ex domo et 

orto dicti quondam Ghibonis sitis infra libertatem de Oesterwijc inter 

hereditatem Ghisberti van der Steghen ex uno et inter hereditatem Mathije 

Delijen ex alio (dg: quas) ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Nijcholao promittentes per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 088v 07 za 02-05-1405. 

Henricus van Heirzel ev Cristina dvw mr Arnoldus van Oesterwijc droeg over 

aan voornoemde Nijcholaus Steijnen zvw Nijcholaus Steijnen ¼ deel dat aan 

hem behoort van voornoemde cijnzen van 10 Vlaamse groten en 7 schelling 
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paijment en ½ hoen. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Henricus de Heirzel maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam magistri Arnoldi de Oesterwijc (dg: par) quartam partem dictorum 

census X grossorum Flandrensium et census VII solidorum pagamenti et 

dimidii pulli hereditarie supportavit dicto Nijcholao promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Theodericus et Wolph datum sabbato post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 088v 08 vr 13-03-1405. 

Hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus van 

Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus gaven uit aan Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven een stuk 

land, gnd den Verren Hof, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

voornoemde Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven enerzijds en een gemene 

weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, een b-erfcijns 

aan de abdij van Berne, een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Johannes Peters 

soen van Beilver {f.089r} en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407), één helft aan voornoemde hr Johannes van den Venne en 

de andere helft aan voornoemde Arnoldus van Krekelhoven, Mathijas en 

Johannes. 

 

Solvit Henricus II boddrager. 

Dominus Johannes van den #Venne# decanus ecclesie de Breda Arnoldus de 

Krekelhoven filius quondam Rutgheri de Luijssel Mathijas van den 

Nuwenhuijs maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Johannes 

van den Hoeven maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filiarum 

dicti quondam Rutgheri peciam terre dictam den Verren Hof sitam in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Henrici 

filii quondam Nijcholai de Laerhoven ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebant !dicto Henrico filio quondam Nijcholai de Laerhoven ab 

eodem hereditarie possidendam (dg: pro censu uno gro) #pro uno antiquo 

grosso# pro censu conventui de Berna et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis Johanni Peters soen de Beilver exinde solvendis dandis 

 

1184 f.089r. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 

 

BP 1184 f 089r 01 vr 13-03-1405. 

etc et pro hereditaria paccione unius modii siligiinis mensure de Busco 

danda dicto domino Johanni van den Venne pro una medietate atque 

predictis Arnoldo de Krekelhoven Mathije et Johanni pro reliqua medietate 

ab alio purificationis et (dg: in Busco tradenda ex pre) pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Theodericus et 

Wolph datum sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 089r 02 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde hr Johannes 15 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

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

(do 24-06-1406). 

 

Dictus Henricus promisit super omnia predicto domino Johanni XV Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim nativitatis Domini 

#proxime futurum# et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089r 03 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Johannes van den Venne zvw Johannes van den Venne 

3 stukken land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1) gnd die Cloet, 

tussen Engbertus Rolofs soen van den Venne enerzijds en wijlen Arnoldus van 

den Venne anderzijds, (2) gnd Willigen Stucsken, tussen Jacobus van 

Laerhoven enerzijds en wijlen voornoemde Arnoldus van den Venne anderzijds, 

(3) gnd Poirter Stucsken, tussen Wellinus van Beke enerzijds en kvw 

Johannes Prijem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een cijns aan een 

altaar van de H.Maria-Maagd in de kerk van Haaren gaande uit het 

eerstgenoemde stuk land en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407), één helft aan voornoemde hr Johannes en de andere 

helft aan voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Venne. 

Dicti dominus Johannes (dg: Ma) Arnoldus Mathijas et Johannes tres pecias 

terre sitas in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver quarum una 

dicta die Cloet inter hereditatem Engberti (dg: filii) Rolofs soen van 

den Venne ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi van den Venne ex 

alio altera dicta Willigen Stucsken inter hereditatem (dg: Jac) Jacobi de 

Laerhoven !et inter hereditatem (dg: liberorum) quondam Arnoldi van den 

Venne predicti ex alio et tercia dicta Poirter Stucsken inter hereditatem 

Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

Prijem ex alio site sunt ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Johanni van den Venne filio quondam Johannis van den Venne ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: XVI) censu cuidam altari beate Marie 

virginis in ecclesia de Haren ex pecia terre primodicta et pro 

hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto domino Johanni pro una medietate et dictis Arnoldo Mathije et 

Johanni pro reliqua medietate ab alio purificationis et pro primo termino 

a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089r 04 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Johannes van den Venne beloofde aan voornoemde hr Johannes 15 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met 

Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Johannes van den Venne promisit super omnia predicto domino 

Johanni XV Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum et mediatim a Johannis proxime futuro 

ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089r 05 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Johannes die Ridder zvw Ghibo Ridder 3 stukken 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1) die Steghe, tussen kkvw 

Johannes Nezen soen enerzijds en Henricus van Krekelhoven anderzijds, (2) 

Scerpmontscot Stucsken, tussen wijlen Johannes van den Kijnder enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (3) Scerpmontscot, tussen een gemene weg 

enerzijds en Johannes zvw Henricus Prijem anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met 
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Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407), één helft aan voornoemde hr Johannes en de andere helft aan 

voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Ridder II boddrager. 

Dicti dominus Johannes Arnoldus Mathijas et Johannes tres pecias terre 

sitas in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver quarum una (dg: 

dicta) die St[e]ghe inter hereditatem liberorum quondam Johannis Nezen 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex alio (dg: et) 

altera Scerpmontscot Stucsken inter hereditatem (dg: liberorum) quondam 

Johannis van den Kijnder ex uno et inter communem viam ex alio et tercia 

{dg: Scerp, maar hieronder staan puntjes:} Scerpmontscot appellantur 

inter communem viam ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Henrici Prijem site sunt ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Johanni die Ridder filio quondam Ghibonis Ridder ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda (dg: sibi dicto ?do) ut supra ab alio purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 089r 06 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Johannes die Ridder beloofde aan voornoemde hr Johannes 15 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met 

Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Johannes die Ridder promisit super omnia dicto domino Johanni XV 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim nativitatis 

Domini proxime futurum et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089r 07 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Johannes Boen snijder de helft die aan hen behoort 

in een beemd, gelegen tussen Esch en Haaren, ter plaatse gnd Ruijdonc, 

tussen Johannes Peters soen van Beilver enerzijds en Godefridus 

Poijnenborch anderzijds, waarvan de andere helft behoorde aan Theodericus 

Belen soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407), één helft aan voornoemde hr Johannes en de andere 

helft aan voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Boen II boddrager. 

Dicti dominus Johannes Arnoldus Mathijas et Johannes #medietatem ad ipsos 

spectantem in# quod-(dg: d)-am prato sito (dg: in parrochia) inter Essche 

et Haren ad locum dictum Ruijdonc inter hereditatem Johannis Peters soen 

de Beilver ex uno et inter hereditatem Godefridi Poijnenborch ex alio 

#cum attinentiis eiusdem medietatis# (dg: ut dicebant dederunt) de quo 

prato reliqua medietas ad (dg: Joh) Theodericum Belen soen pertinere 

consueverat ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni Boen (dg: 

ab eode) sartori ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda in forma 

precedente ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 089r 08 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Johannes Boen beloofde aan voornoemde hr Johannes 15 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met Sint-Jan over 

een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Johannes Boen promisit super omnia predicto domino Johanni XV 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim nativitatis 

Domini #proxime futuro# et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.089v. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 

 

BP 1184 f 089v 01 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Johannes Witloc (1) een stuk weide, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Peters soen van Beilver enerzijds en 

Henricus van Krekelhoven en andere naburen aldaar anderzijds, met een eind 

strekkend aan de weg gnd Scoerlaer Straet, (2) een stukje land, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes Witloc enerzijds en Henricus van Krekelhoven 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemd stuk weide en met het 

andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 2 lopen rogge 

b-erfpacht aan de kerk van Haaren en de investiet daarvan en thans voor een 

n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), één helft aan 

voornoemde hr Johannes en de andere helft aan voornoemde Arnoldus, Mathijas 

en Johannes. 

 

Solvit Witloc II boddrager. 

Dicti dominus Johannes Arnoldus Mathijas et Johannes peciam pascue dicte 

weijde sitam in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter 

hereditatem #Johannis# Peters soen de Beilver ex uno et inter hereditates 

Henrici de Krekelhoven et aliorum vicinorum ibidem ex alio tendentem cum 

uno fine ad plateam dictam Scoerlaer Straet atque particulam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Johannis Witloc ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Krekelhoven ex alio tendentem cum uno fine ad peciam pascue 

predictam et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni Witloc predicto ab eodem hereditarie 

possidendas pro duobus lopinis siliginis hereditarie paccionis (dg: ex 

dicta parte investito) ecclesie de Haren et investito eiusdem prius 

exinde solvenda danda etc et pro hereditaria paccione (dg: XX lopinorum) 

X sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto domino Johanni pro 

una medietate et predictis Arnoldo Mathije et Johanni pro reliqua 

medietate ab alio purificationis et pro primo termino a purifcationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: d) Theodericus et Wolph datum 

sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 089v 02 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Johannes Witloc beloofde aan voornoemde hr Johannes 30 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met Sint-Jan over 

een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Johannes Witloc promisit super omnia predicto domino Johanni XXX 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim nativitatis 

Domini proxime futurum et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089v 03 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Godefridus Poijnenborch zvw Petrus (1) 4 stukken 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1a) die Heghe, tussen Henricus 

van Krekelhoven enerzijds en Johannes van den Venne anderzijds, (1b) die 

Castart, tussen kvw Johannes Prijem enerzijds en voornoemde Johannes van 

Krekelhoven anderzijds, (1c) die Hoevel, tussen voornoemde kvw Johannes 

Prijem enerzijds en Henricus van Krekelhoven anderzijds, (1d) die Groet 

Acker, tussen voornoemde Godefridus Poijnenborch enerzijds en Henricus 

Nezen soen anderzijds, (2) ¼ deel dat aan hen behoort in een b-erfcijns van 

40 schelling gemeen paijment, welke cijns wijlen Engbertus van den Venne vv 

voornoemde hr Johannes en zijn medeërfgenamen beurden, gaande uit 4 bunder 

broekland, eertijds van Godefridus van Rode nu van Katherina wv Ghibo 

Hannen soen en kvw Petrus Rademaker, in Helvoirt, aan weerszijnden van de 

waterlaat en de brug aldaar; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 

7 schelling 6 penning, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan de H.Geest in Oisterwijk, en 

thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), één 

helft aan voornoemde hr Johannes en de andere helft aan voornoemde 

Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Godefridus. 

Dicti dominus Johannes Arnoldus Mathijas et Johannes quatuor pecias terre 

sitas in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver quarum una die Heghe 

inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Venne ex alio altera die Castart inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Prijem ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Krekelhoven predicti ex alio tercia die Hoevel inter hereditatem 

liberorum dicti quondam #Johannis# Prijem ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Krekelhoven ex alio et quarta die Groet Acker appellantur 

inter hereditatem Godefridi Poijnenborch ex uno et inter hereditatem 

Henrici Nezen soen ex alio site sunt ut dicebant (dg: dederunt ad 

hereditarium pactum dicto Godefrido Poijnenborch filio quondam Petri 

Poijnenborch ab eodem hereditarie possidendas pro) atque quartam partem 

ad ipsos spectantem in hereditario censu XL solidorum communis pagamenti 

quem censum (dg: Godefrido) Engbertus #quondam# van den Venne pater dicti 

domini #Johannis# et eius coheredes solvendum habuerunt ex quatuor 

bonariis (dg pra) terre paludialis dudum Godefridi de Rode nunc ad 

Katherinam relictam quondam Ghibonis Hannen soen et ad liberos quondam 

Petri Rademaker pertinentibus sitis in parrochia de Helvoirt ab utroque 

latere aqueductus et pontis ibidem ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum dicto Godefrido Poijnenborch filio quondam Petri ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu septem solidorum et sex 

denariorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis in hiis computato mense sancti spiritus in Oesterwijc exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda in forma precedente ab alio purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 089v 04 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde hr Johannes 12½ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met Sint-Jan over 
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een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto domino Johanni XII et 

dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum et mediatim a Johhannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089v 05 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Henricus van Krekelhoven de helft die aan hen 

behoort in een beemd, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde 

Henricus van Krekelhoven enerzijds en Johannes van der Schueren anderzijds, 

met een eind strekkend aan het water gnd die Aa; de uitgifte geschiedde 

voor ¼ deel van 3 oude groten aan het kapittel van Sint-Jan in Den Bosch en 

thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), één 

helft aan voornoemde hr Johannes en de andere helft aan voornoemde 

Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Henricus. 

Dictus dominus Johannes Arnoldus Mathijas et Johannes (dg: peciam prati 

dictam die Groet Beemt) medietatem ad ipsos spectantem in quodam prato 

sito in parrochia de Haren ad locum dictum (dg: Belvi) Beilver inter 

hereditatem Henrici de Krekelhoven ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Schueren ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa 

dedit ad hereditarium pactum Henrico de Krekelhoven predicto ab eodem 

hereditarie possidendam pro quarta parte trium grossorum antiquorum 

capitulo sancti Johannis in Busco exinde prius solvenda danda etc et pro 

herediitaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda in 

omni forma precedente promittens per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 089v 06 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde hr Johannes 10 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

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

(do 24-06-1406). 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto domino Johanni X Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim (dg: Ji) nativitatis 

Domini proxime futurum et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.090r. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 

 secunda post reminiscere: maandag 16-03-1405. 

 

BP 1184 f 090r 01 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Petrus van den Loo zvw Walterus van den Loo een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Nezen soen anderzijds, met een 

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

Krekelhoven; de uitgifte geschiedde voor (1) het onderhoud van de dijk van 

Beilver, zoals wijlen Engbertus van den Venne vv voornoemde hr Johannes die 

dijk onderhield, (2) de cijns aan de naburen van Haaren, (3) de 

hertogencijns en thans voor (4) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 
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(wo 02-02-1407), één helft aan voornoemde hr Johannes en de andere helft 

aan voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Petrus II boddrager. 

Dicti dominus Johannes et alii domum ortum #cum suis attinentiis# et (dg: 

sil..b) hereditates eis adiacentes sitos in parrochia de Haren ad locum 

dictum Beilver inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Henrici 

Nezen soen ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem Henrici de Krekelhoven ut dicebant dederunt 

ad hereditarium pactum Petro van den Loo filio quondam Walteri van den 

Loo ab eodem hereditarie possidendos pro onere conservationis aggeris de 

Beilver prout Engbertus quondam van den Venne pater olim dicti domini 

Johannis ipsos aggeres! tenere et conservare consuevit #pro censu vicinis 

de Haren# atque pro censu domini ducis exinde solvendis dandis et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda etc 

per totum ut supra promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Berwout et Wolph datum sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 090r 02 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde hr Johannes 40 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

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

(do 24-06-1406). 

 

Dictus Petrus promisit super omnia predicto domino Johanni XL Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim (dg: Domini) 

nativitatis Domini proxime futurum et mediatim a Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 03 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Jacobus van Laerhoven en zijn zoon Johannes een 

stuk weide, gnd dat Kijndbroec, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Ghibo Heester en het water gnd die Aa enerzijds en Godefridus Poijnenborch 

en kvw Johannes van der Teijnden anderzijds, met een eind strekkend aan de 

dijk van Beilver, met een sloot ertussen, en met het andere eind aan de weg 

gnd Scoerlaer Straet, zoals wijlen Engbertus van den Venne vv voornoemde hr 

Johannes dit stuk weide bezat; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), één helft aan voornoemde hr 

Johannes en de andere helft aan voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

Twee brieven voor Jacobus en zijn zoon en beide brieven zijn betaald. 

 

Fient due littere pro Jacobo et eius filio et ambe sunt solute. 

Dicti dominus Johannes et alii (dg: pi peciam) peciam pascue dicte weijde 

dictam dat Kijndbroec sitam in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver 

inter hereditatem Ghibonis Heester et aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Poijnenborch et hereditatem liberorum quondam 

Johannis van der Teijnden ex alio tendentem cum uno fine ad aggerem de 

Beilver quodam fossato interiacente (dg: et cum reliquo fine) et cum 

reliquo fine ad plateam dictam Scoerlaer (dg: v) Straet prout (dg: 

dictus) Engbertus quondam van den Venne pater dicti domini Johannis 

dictam peciam pascue possidere consuevit ut dicebant (dg: dederunt) 

dederunt ad hereditarium pactum Jacobo de Laerhoven et Johanni suo filio 

ab eisdem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco danda in omni forma preterite ab 

aliis per totum ut supra promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii indivisi repromiserunt. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 04 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Jacobus en Johannes beloofde aan voornoemde hr Johannes 46 2/3 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met 

Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dicti Jacobus et Johannes promiserunt indivisi super omnia (dg: LXX novos 

Gelre gulden5 vel valorem) #dicto domino Johanni# XLVII Hollant gulden 

monete comitis quondam Willelmi vel valorem minus tercia parte unius 

Hollant gulden mediatim nativitatis Domini proxime futurum et mediatim a 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 05 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Johannes Beer zvw Johannes Beer een stuk land, gnd 

Pellacker, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen kvw Arnoldus van den 

Venne enerzijds en Engbertus Rolofs soen van den Venne anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 

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

02-1407), één helft aan voornoemde hr Johannes en de andere helft aan 

voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. 

 

Solvit Beer II boddrager. 

Dicti dominus Johannes et sui peciam terre dictam Pellacker sitam in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem liberorum 

quondam Arnoldi van den Venne ex uno et inter hereditatem Engberti Rolofs 

soen van den Venne ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Johanni Beer filio quondam Johannis Beer ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

in omni forma preterite ab alio etc promittentes indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: s) 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 06 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Johannes Beer beloofde aan voornoemde hr Johannes 10 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met Sint-Jan over 

een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Johannes Beer promisit super omnia dicto domino Johanni X Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 07 vr 13-03-1405. 

Voornoemde hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, Arnoldus 

van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den Nuwenhuijs ev 

Elizabeth, en Johannes van den Hoeven ev Margareta, dvw voornoemde 

Rutgherus, gaven uit aan Lambertus van Luijssel en Nijcholaus van Luijssel 

het deel, dat aan wijlen Engbertus van den Venne vv voornoemde hr Johannes 

behoorde, in een beemd, gnd Dijnrebroec en Proijts Broec, gelegen onder 

Boxtel en Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen het water gnd die Aa en 

Marselius van Luijssel enerzijds en Henricus Appel, Nijcholaus van Luijssel 

en Henricus Claes soen van Laerhoven anderzijds, over welke beemd het water 

die Aa loopt, zoals dit deel jaarlijks gedeeld wordt tegen Henricus Claes 

                         
5 Als 3 Gelderse gulden overeenkomen met 2 Hollandse gulden, dan komen 70 Gelderse gulden 
overeen met 140/3 = 46 2/3 Hollandse gulden. 
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soen van Laerhoven; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 

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

over een jaar (wo 02-02-1407), één helft aan voornoemde hr Johannes en de 

andere helft aan voornoemde Arnoldus, Mathijas en Johannes. Lambertus en 

Nijcholaus hebben betaald en voor hen 2 brieven. 

 

Solverunt Lambertus et Nijcholaus et fient due littere pro eis. 

Predicti dominus Johannes et sui totam partem que ad Engbertum van den 

Venne patrem (dg: di) quondam domini Johannis predicti spectabat in 

quodam prato dicto Dijnrebroec et Proijts Broec sito infra parrochias de 

Bucstel et de Haren in loco dicto Beilver (dg: inter locum dictum die 

Oude Weerstede ex uno) aquam dictam die Aa et hereditatem Marselii de 

Luijssel ex uno et inter hereditatem Henrici Appel et Nijcholai de 

Luijssel et Henrici Claes soen de Laerhoven ex alio (dg: tendente) per 

quod pratum transit aqua (dg: -m) die Aa vocata prout (dg: hmo) huiusmodi 

pars annuatim  dividitur erga (dg: He) Henricum Claes soen de Laerhoven 

et Engbertus quondam van den Venne predictus illam possidere consuevit ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum Lamberto de Luijssel et 

Nijcholao de Luijssel ab eisdem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis danda in omni forma preterite 

promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alii indivisi repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 08 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Lambertus en Nijcholaus beloofden aan voornoemde hr Johannes 75 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met 

Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dicti Lambertus et Nijcholaus promiserunt indivisi super omnia dicto 

domino Johanni (dg: LXX Hollant) LXXV Hollant gulden monete comitis 

quondam Willelmi vel valorem mediatim Domini proxime futurum et mediatim 

a Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090r 09 ma 16-03-1405. 

Johannes van Broegel kramer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bosschhe maat, met Lichtmis te leveren, aan hem 

verkocht door Reijnerus Haengreve zvw Matheus van Boeschot. 

 

Johannes de Broegel institor hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 

sibi a Reijnero Haengreve filio quondam Mathei de Boeschot prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Theodericus et Spina datum secunda 

post reminiscere. 

 

BP 1184 f 090r 10 ma 16-03-1405. 

Voornoemde Johannes maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan zijn vrouw 

Mechtildis, tbv voornoemde Johannes, verkocht door Reijnerus Haengreve van 

Stakenborch. 

 

Dictus Johannes hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte 

mensure solvendam hereditarie purificationis venditam (dg: sibi) 

Mechtildi uxori eius ad opus eiusdem Johannis a Reijnero Haengreve de 

Stakenborch prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.090v. 

 secunda post letare: maandag 30-03-1405. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 
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BP 1184 f 090v 01 ma 30-03-1405. 

Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden deed tbv Gerardus Cnode zvw 

Ghibo Herinc afstand van voornoemde 4 morgen land, die aan hem en 

voornoemde Gerardus gekomen waren na overlijden van Johannes van Straten. 

 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 090v 02. Is later boven 02 geschreven}. 

Lambertus (dg: filius Arnoldi de Gewanden) de Straten filius Arnoldi de 

Gewanden super dictis quatuor jugeribus terre et que ei (dg: -s) et 

Gerardo Cnode filio quondam Ghibonis Herinc de morte quondam Johannis de 

Straten successione !advoluta et super jure ad opus dicti Gerardi 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere. Testes Berwout et Gerardus datum 2a post letare. 

 

BP 1184 f 090v 02 vr 13-03-1405. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc verhuurde aan Cristianus zvw Johannes 

Corstiaens soen en Godefridus Arnts soen van Orthen 4 morgen land van 

wijlen Johannes van Straten, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Orthensche Donc, naast Willelmus Scijlder enerzijds en het 

water gnd Bevermeer anderzijds, voor een periode van 4 jaar, voor de 

waterlaten die erbij horen. Cristianus en Godefridus moeten het voornoemde 

onderhouden met zicht en zeisen. 

 

Solvit. 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc quatuor jugera terre (dg: 

dicti) quondam Johannis de Straten sita infra libertatem opidi de Busco 

ad locum dictum Orthensche Donc (dg: inter) juxta hereditatem Willelmi 

Scijlder ex uno et inter aquam dictam Bevermeer ex alio in quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat locavit Cristiano filio quondam Johannis 

Corstiaens soen et Godefrido Arnts soen de Orthen ab (dg: ?ist) eisdem ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum possidenda libere et habenda 

pro aqueductibus ad premissa spectantibus promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere tali annexa conditione quod 

dicti Cristianus et Godefridus premissa in bona dispositione tenebunt cum 

zicht et zeijsen quod (dg: al) Gerardo dampna exinde non eveniant. Testes 

Theodericus et Wolph datum sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 090v 03 vr 13-03-1405. 

Arnoldus zvw Henricus van Laerhoven gaf uit aan Nijcholaus van Luijssel 

alle erfelijke goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Henricus en van wijlen zijn moeder Aleijdis, gelegen onder 

Boxtel; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Haaren 

aan het woonhuis van voornoemde Arnoldus te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici de Laerhoven omnia et singula bona 

hereditaria sibi de morte dicti quondam Henrici sui patris et quondam 

Aleijdis sue matris successione advoluta quocumque locorum infra 

parrochiam de Bucstel consistentia sivi sita (dg: hereditarie supportavit 

Nijcholao de Luijssel promittens) ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Nijcholao de Luijssel ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus exinde 

de jure solvendis et ad premissa spectantibus dandis etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de (dg: Bucstel) 

#Oesterwijc solvenda purificationis# et in (dg: mansione dicti Arnoldi 

tradenda ex premissis) in parrochia de Haren ad domum habitationis dicti 

Arnoldi tradenda promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090v 04 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel verkocht aan Arnoldus zvw Henricus van 

Laerhoven 2/3 deel van een beemd, in Haaren, ter plaatse gnd Aent 

Herberghe, tussen wijlen Henricus gnd Lang Heijn enerzijds en Nijcholaus 
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Goessewijns en zijn medeërfgenamen anderzijds, met een eind strekkend aan 

het water gnd die Aa en met het andere eind aan de gemeint van Haaren. 

 

Dictus Nijcholaus de Luijssel duas tercias partes prati siti in parrochia 

de Haren ad locum (dg: An) #Aent# Herberghe inter hereditatem quondam 

Henrici dicti Lang Heijn ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Goessewijns et suorum coheredum ex alio tendentis cum uno fine ad aquam 

dictam die Aa et cum reliquo fine ad communitatem de Haren ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Henrici de Laerhoven 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 090v 05 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel verkocht aan Arnoldus zvw Henricus van 

Laerhoven 1/3 deel van een stuk land, gnd Wilmaers Laer, in Haaren, ter 

plaatse gnd die Belmaersche Dijc, tussen Ghibo Heester en verschillende 

naburen aldaar enerzijds en Lambertus van Luijssel en de gemeint van 

Oisterwijk anderzijds, te weten het 1/3 deel richting Boxtel, strekkend aan 

erfgoed van voornoemde Lambertus, zoals dit 1/3 deel omgraven is, belast 

met de grondcijns. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: super) unam terciam partem cuiusdam pecie terre 

dicte Wilmaers Laer site in parrochia de Haren ad locum dictum die 

Belmaersche Dijc inter hereditatem Ghibonis Heester et quorundam 

vicinorum ibidem ex uno et inter hereditatem Lamberti de Luijssel et (dg: 

hereditatem) communitatem de Oesterwijc ex alio scilicet illam terciam 

partem dicte pecie terre que sita est versus Bucstel (dg: ?de) tendens ad 

hereditatem dicti Lamberti prout dicta !j tercia pars ibidem (dg: lim) 

circumfossata est ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio #quondam# 

Henrici de Laerhoven promittens super omnia (dg: ratam) warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 090v 06 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel deed tbv voornoemde Arnoldus zvw 

Henricus van Laerhoven afstand van 1/3 deel van een stuk land, gnd Wilmars 

Laer, in Haaren, ter plaatse gnd Belmaers Dijc, tussen Ghibo Heester en 

verschillende naburen aldaar enerzijds en Lambertus van Luijssel en de 

gemeint van Oisterwijk anderzijds, te weten van het 1/3 deel dat in het 

midden gelegen is. Voornoemde Arnoldus zal de sloten onderhouden tussen 

voornoemd 1/3 deel en een ander 1/3 deel dat aan voornoemde Nijcholaus 

behoort. 

 

Dictus Nijcholaus super tercia parte pecie terre dicte Wilmars Laer site 

in parrochia de Haren ad locum dictum Belmaers Dijc inter hereditatem 

Ghibonis Heester et quorundam vicinorum ibidem ex uno et hereditatem 

Lamberti de Luijssel et communitatem de Oesterwijc ex alio scilicet super 

illa tercia parte que sita est in (dg: p) medio dicte pecie terre ut 

dicebat et super jure ad opus dicti Arnoldi filii quondam Henrici de 

Laerhoven hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali conditione quod dictus Arnoldus 

fossata consistentia inter eandem terciam !et partem et inter reliquam 

terciam partem dicte pecie terre ad dictum Nijcholaum spectantem ut 

dicebat perpetue taliter servabit quod dicto Nijcholao dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090v 07 vr 13-03-1405. 

Voornoemde Arnoldus deed tbv voornoemde Nijcholaus afstand van 1/3 deel van 

voornoemd stuk land, gnd Wilmaers Laer, te weten het 1/3 deel richting 

Oisterwijk dat strekt tot aan de gemeint van Oisterwijk. Voornoemde 
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Arnoldus zal de laatstgenoemde sloten onderhouden. 

 

Dictus Arnoldus super tercia parte dicte pecie terre Wilmaers Laer vocate 

scilicet super illa tercia parte que sita est versus Oesterwijc tendens 

ad communitatem de Oesterwijc ut dicebat (dg: ad) et super jure ad opus 

dicti Nijcholai hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: tali conditione quod 

dictus A) promisit insuper dictus Arnoldus quod ipse fossata jamdicta in 

tali dispositione servabit etc quod dicto Nijcholao dampna exinde non 

evenient. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 090v 08 vr 13-03-1405. 

Johannes van Zanbeke droeg over aan Henricus Buekentop een b-erfcijns van 

20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de poort aldaar, 

tussen erfgoed van Johannes van Malle enerzijds en Theodericus van Hezewijc 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van Zanbeke was verkocht 

door Johannes Voet dekker. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes de Zanbeke hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis extra portam ibidem inter hereditatem Johannis de 

Malle ex uno et inter hereditatem Theoderici de Hezewijc ex alio venditum 

dicto Johanni de Zanbeke a Johanne Voet tectore prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Buekentop cum litteris et jure et 

arrestadiis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.091r. 

 sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1405. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 14-03-1405. 

 

BP 1184 f 091r 01 vr 13-03-1405. 

Johannes die Rijcke zvw Walterus ev Jutta dvw Johannes van Helmont droeg 

over aan Johannes van de Kelder, tbv de armen in het gasthuis, in Den 

Bosch, aan de Papenhuls, dat wijlen Johannes Monijns ketelaar en zijn vrouw 

Aleijdis van Colonia hadden gesticht, een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Uilenburg, tussen erfgoed van Arnoldus Costken enerzijds en 

erfgoed van Johannes zv Arnoldus gnd Enneken anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Jutta dvw Johannes van Helmont was overgedragen door Engbertus 

Ludinc zvw Jacobus van Uden ev Mechtildis dvw Johannes Steen ketelaar. 

 

Johannes die Rijcke #filius quondam Walteri# maritus et tutor (dg: si) 

Jutte sue uxoris filie quondam Johannis de Helmont hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

sita in Busco ad locum dictum Ulenborch inter hereditatem Arnoldi Costken 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii Arnoldi dicti Enneken ex alio 

supportatum Jutte predicte filie quondam Johannis de Helmont ab Engberto 

Ludinc filio quondam Jacobi de Uden marito et tutore legitimo Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Johannis (dg: Ste) Steen cacabarii prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Penu ad opus pauperum pro 

tempore decumbentium in hospitali in Busco sito (dg: s) ad vicum dictum 

Papenhuls quod quondam Johannes Monijns cacabarius et Aleijdis de Colonia 

eius uxor fundaverant ut dicebat cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte sue 

uxoris deponere. Testes Spina et Wolph datum sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 091r 02 za 14-03-1405. 

Gerardus van Ophoven en Godefridus van Zeelst Gerijts soen beloofden aan 

Jacobus van Vladeracken 14 gulden, 13 oude Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 
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gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen en 50 

gulden van gelijke waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te 

betalen. 

 

Gerardus de Ophoven et Godefridus de Zeelst Gerijts soen promiserunt 

indivisi super omnia Jacobo de Vladeracken XIIII gulden (dg: scilicet IX 

XXXVI) scilicet XIII aude Vlems vel IX boddrager pro quolibet gulden 

computato ad penthecostes proxime futurum et L gulden similis valoris ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Neijnsel datum 

sabbato post invocavit. 

 

BP 1184 f 091r 03 za 14-03-1405. 
Gerardus† van den Kerchove van Goerle (*) zijn eerste vrouw Elizabeth† Zannen 

1. Henricus† van den Kerchove 

a. Elizabeth (*) Arnoldus van Loet, 

b. Zanna 

(*) Theodericus† Gherijs 

i. Henricus, 

ii. Gerisius. 

(**) Theodericus Vroede, 

iii. Theodericus, 

iv. Elizabeth, 

v. Sijmon, 

vi. Agnes. 

c. Jutta† (*) Gerardus† Abt, 

i. Katherina, 

ii. Hubertus, 

iii. Yda. 

d. Gerardus (BP 1184 f 091r 04) 

e. kvw voornoemde Henricus verwekt bij zijn vrouw Gertrudis dvw Nijcholaus van 

Coelen (BP 1184 f 091v 05). 

2. Margareta, 

3. Hubertus. 

Arnoldus van Loet ev Elizabeth dvw Henricus van den Kerchove zvw Gerardus 

van den Kerchove van Goerle, door wijlen voornoemde Henricus verwekt bij 

wijlen zijn eerste vrouw Elizabeth Zannen, Henricus zvw Theodericus 

Gherijs, door wijlen voornoemde Theodericus verwekt bij zijn vrouw Zanna, 

dvw voornoemde Henricus en Elizabeth, voor zichzelf en voor zijn broer 

Gerisius, Theodericus en Elizabeth, kv Theodericus Vroede, door voornoemde 

Theodericus Vroede verwekt bij wijlen voornoemde Zanna, voor zich en voor 

Sijmon en Agnes, kv voornoemde Theodericus Vroede en Zanna, en Katherina 

dvw Gerardus Abt, door voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Jutta, dvw voornoemde Henricus van den Kerchove en Elizabeth, voor zichzelf 

en voor Hubertus en Yda, kvw voornoemde Gerardus Abt en Jutta, maakten een 

erfdeling van goederen die wijlen voornoemde echtelieden Henricus van den 

Kerchove en Elizabeth tezamen bezaten. 

Voornoemde Arnoldus kreeg (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan wijlen voornoemde Henricus zvw 

Gerardus van den Kerchove van Goerle verkocht door Walterus van Oekel van 

Gorpe, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas 

te leveren, aan voornoemde Henricus van de Kerkhof overgedragen door zijn 

zuster Margareta dvw voornoemde Gerardus van de Kerkhof, (3) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, aan 

wijlen voornoemde Henricus van de Kerkhof verkocht door zijn broer Hubertus 

van de Kerkhof zvw voornoemde Gerardus van de Kerkhof, (4) een b-erfcijns 

van 4 pond, die Arnoldus Scoep oude schoenmaker beloofd had aan wijlen 

voornoemde Henricus van de Kerkhof zv Gerardus van de Kerkhof, een helft te 

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

en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat. 

 

Arnoldus de Loet maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Henrici van den Kerchove filii quondam Gerardi de (dg: V) !de Atrio de 

Goerle ab eodem quondam Henrico et quondam Elizabeth Zannen eius prima 

uxore pariter (dg: genitus) genite Henricus filius quondam Theoderici 
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Gherijs ab eodem quondam Theoderico et quondam Zanna eius uxore filia 

dictorum quondam Henrici et Elizabeth pariter genite pro se ipso et (dg: 

quondam) Gerisio suo fratre Theodericus et Elizabeth (dg: filie) liberi 

Theoderici Vroede ab ipso Theoderico Vroede et dicta quondam Zanna 

pariter geniti (dg: et) pro se ipsis et pro Sijmone et Agnete liberis 

dictorum Theoderici Vroede et Zanne #cum tutore# et Katherina filia 

quondam Gerardi Abt ab ipso et quondam Jutta eius uxore filia dictorum 

quondam Henrici van den Kerchove et Elizabeth pariter genita (dg: cum 

tutore) pro se ipsa et pro Huberto et Yda liberis dictorum quondam 

Gerardi Abt et Jutte cum tutore palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis que dictus quondam Henricus 

van den Kerchove et Elizabeth coniuges simul possederunt ut dicebant 

mediante qua divisione hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie purificationis et ad Buscum tradenda 

vendita dicto quondam Henrico filio quondam Gerardi van den Kerchove de 

Goerle a Waltero de Oekel de Gorpe prout in litteris item hereditaria 

paccio dimidii modii siliginis dicte mensure solvenda hereditarie Andree 

(dg: ve) supportata dicto Henrico de Atrio a Margareta sua (dg: uxore 

filia) sorore filia dicti quondam Gerardi de Atrio prout in litteris item 

hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure predicte solvenda 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda vendita dicto quondam 

Henrico de Atrio ab Huberto de Atrio suo fratre filio dicti quondam 

Gerardi de Atrio prout in litteris atque hereditarius census quatuor 

librarum monete quem Arnoldus Scoep #antiquus# sutor promiserat se 

daturum et soluturum dicto quondam Henrico de Atrio filio Gerardi de 

Atrio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: prout in) ex 

domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi prout in litteris dicto 

Arnoldo cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc alii 

etc promittentes cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere promisit insuper dictus Henricus filius quondam 

Theoderici Gerijs super omnia quod ipse predictum Gerisium eius fratrem 

et eius heredes (dg: perpetue ta) dicte divisioni faciet consentire et 

ipsam ratam servare promiserunt insuper dictus Theodericus Vroede 

Theodericus et Elizabeth eius liber predicti quod ipsi predictos Sijmonem 

et Agnetem dicte donationi facient consentire et ipsam ratam servare 

promisit insuper dicta Katherina cum tutore quod ipsa predictos Hubertum 

et Ydam huiusmodi divisioni faciet consentire et ipsam ratam servare. 

Testes Theodericus et Spina datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1184 f 091r 04 za 14-03-1405. 

Voornoemde Hubertus, Katherina en Yda, kvw Gerardus Abt, kregen (1) een 

b-erfcijns van 30 schelling geld en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, welke cijns en pacht Stephanus zv Gerardus van den Kerchove met Sint-

Martinus in Den Bosch moest betalen en leveren aan Susanna van Vessem dvw 

Willelmus die Wert van Westelberze, (2) 1/3 deel van een huis en erf van 

wijlen voornoemde Henricus van den Kerchove, in Den Bosch, aan de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Sophija van den Cloet nu van 

Gerardus zvw voornoemde Henricus van den Kerchove enerzijds en erfgoed van 

Henricus Donc anderzijds, (3) 1/3 deel van 3 morgen land van wijlen 

voornoemde Henricus van den Kerchove, ter plaatse gnd Asmijt, (4) de helft 

van 9½ hont land van wijlen voornoemde Henricus van den Kerchove, achter de 

plaats gnd Hoghedonc, naast wijlen Willelmus Scilder nu Willelmus Broeder, 

{f.091v} met al hetgeen dat bij voornoemde goederen behoort en eruit gaat, 

(5) een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld, die wijlen voornoemde 

Henricus beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen Gerardus Witmeri nu 

van zijn zoon Joannes van Scijnle, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XXX solidorum monete et 

hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco quos censum et 

paccionem Stephanus filius Gerardi van den Kerchove solvere tenebatur 
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Susanne de Vessem filie quondam Willelmi die Wert de Westelberze 

hereditarie (dg: p) Martini hyemalis et in Busco tradendam prout in 

litteris atque tercia pars domus et aree dicti quondam Henrici van den 

Kerchove site in Busco ad vicum Vuchtensem inter hereditatem quondam 

Sophije van den Cloet nunc ad Gerardum filium dicti quondam Henrici van 

den Kerchove spectantem ex uno et inter hereditatem Henrici Donc ex alio 

(dg: ut di) atque tercia pars trium jugerum terre #dicti quondam Henrici 

van den Kerchove# sitorum in (dg: parrochia de) loco dicto Asmijt atque 

medietas novem et dimidii hont terre dicti quondam Henrici van den 

Kerchove sitorum retro locum dictum Hoghedonc contigue juxta hereditatem 

quondam Willelmi Scilder nunc ad Willelmum Broeder spectantem (dg: ex 

uno) 

 

1184 f.091v. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 14-03-1405. 

 

BP 1184 f 091v 01 za 14-03-1405. 

(dg: atque hereditarius census) simul cum omnibus ad premissa 

spectantibus et exinde solvendis atque hereditarius census X solidorum 

monete predicte quam! dictus quondam Henricus solvendum habuit ex domo et 

area quondam Gerardi Witmeri nunc ad Joannem de Scijnle eius filium 

spectante sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis ut dicebant predictis 

Huberto Katherine et Yde liberis quondam Gerardi Abt cesserunt in partem 

ut alii etc super quibus etc !quibus etc promittentes cum tutore super 

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

promisit insuper dictus Henricus filius (dg: Th) quondam Theoderici 

Gerijs ut supra promiserunt insuper dicti Theodericus Vroede Theodericus 

et Elizabeth eius liberi cum tutore ut supra. Testes Theodericus et Spina 

datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1184 f 091v 02 za 14-03-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Gerisius, kvw voornoemde Theodericus Gerijs, 

kregen 1/3 deel van voornoemd huis en erf van wijlen voornoemde Henricus 

van den Kerchove. 

 

Et mediante qua divisione (dg: due tercie) tercia pars dicte domus et 

aree (dg: sit) dicti quondam Henrici van den Kerchove (dg: atque tercia 

pars medietatis dictorum novem dimidii hont terre atque tercia pars 

tercie partis tercie partis trium jugerum terre siti dicti quondam 

Henrici van den Kerchove sitorum ad locum dictum Asmijt) prefatis Henrico 

et Gerisio fratribus liberis dicti quondam Theoderici Gerijs cesserunt! 

in partem ut alii etc promittentes cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper dicti 

Theodericus Vroede et eius liberi ut supra promisit insuper dicta 

Katherina ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 091v 03 za 14-03-1405. 

Voornoemde Theodericus, Sijmon, Elizabeth en Agnes, kv voornoemde 

Theodericus Vroede, kregen (1) de helft van voornoemde 9½ hont land, (2) 

1/3 deel van de helft van voornoemde 3 morgen land, (3) een b-erfcijns van 

20 schelling geld, die Johannes Lemken beloofd had aan voornoemde Henricus 

van de Kerkhof zvw Gerardus van de Kerkhof, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, (4) een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld, die Gerardus Zannen beloofd had aan voornoemde Henricus van 

den Kerchove gedurende zijn leven en na zijn overlijden aan zijn 

schoonzoons Theodericus die Vroede, Arnoldus van Loet en Gerardus zv 

Hubertus Abt, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Everardus 

en Bertha, kvw Everardus van den Hoevel, beloofd hadden met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren aan Gerardus zvw Walterus van Vessem en Henricus van de 
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Kerkhof. 

 

Et mediante qua divisione (dg: due tercie partes medietatis) #medietas# 

dictorum novem et dimidii hont terre (dg: item due tercie partes unius 

tercie partis) #item tercia pars medietatis# dictorum trium jugerum terre 

item hereditarius census XX solidorum monete quem Johannes Lemken 

promiserat se daturum et soluturum antedicto Henrico de Cijmitherio filio 

quondam Gerardi de Cijmitherio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini prout in litteris item hereditarius census XX solidorum dicte 

monete quem Gerardus Zannen promiserat se daturum et soluturum dicto 

quondam Henrico van den Kerchove ad eius vitam et post eiusdem Henrici 

decessum (dg: pre) Theoderico die Vroede Arnoldo de Loet et Gerardo filio 

Huberti Abt generis eiusdem Henrici hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini prout in litteris atque hereditaria paccio unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Everardus et Bertha liberi quondam 

Everardi van den Hoevel promiserant se daturos et soluturos Gerardo filio 

quondam Walteri de Vessem et Henrico de Atrio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda prout in litteris predictis Theoderico Sijmoni 

Elizabeth et Agneti liberis dicti Theoderici Vroede cesserunt in partem 

ut alii etc promittentes cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Henricus ut 

supra promisit insuper dicta Katherina ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 091v 04 za 14-03-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Loet, Theodericus en Agnes, kv Theodericus Vroede 

etc, en Katherina dvw Gerardus Abt deden tbv de broers Henricus en 

Gherisius, kvw voornoemde Theodericus Gherijs, afstand van 1/3 deel, dat 

aan Arnoldus van Loet en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Henricus van 

den Kerchove gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elizabeth, in voornoemd huis en erf, welk 1/3 deel wijlen Theodericus gnd 

Gherijs verworven had van voornoemde Arnoldus van Loet. Voornoemde 

Theodericus Vroede en zijn kinderen Theodericus en Elizabeth beloofden als 

in het eerste contract, zoals ook voornoemde Katherina. 

 

{In linker marge een haal voor BP 1184 f 091v 04+05 en BP 1184 f 092r 

01}. 

Dicti #(dg: Arnoldus de Loet) Arnoldus de Loet ut supra# Theodericus et 

Agnes liberi Theoderici Vroede etc et Katherina filia quondam Gerardi Abt 

cum tutore super tercia parte que (dg: The) Arnoldo de Loet et Elizabeth 

sue uxori filie dicti quondam Henrici van den Kerchove (dg: de m etc de 

morte et) etc seu eorum alteri de morte quondam parentum eiusdem 

Elizabeth successione fuerat advoluta #in domo et area predicta# quam 

terciam partem Theodericus quondam dictus Gherijs erga predictum Arnoldum 

de Loet acquisierat ut dicebant !super jure ad opus (dg: dictorum) 

Henrici et Gherisii fratrum liberorum dicti quondam Theoderici Gherijs 

hereditarie renuntiaverunt promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promiserunt (dg: pro) insuper dicti 

Theodericus Vroede Theodericus et #Elizabeth# (dg: Agnes) eius liberi ut 

in primo contractu promisit etiam dicta Katherina ut in eodem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 091v 05 za 14-03-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Loet, Henricus, Theodericus Vroede, zijn kinderen 

Theodericus en Elizabeth, en Katherina deden tbv kvw voornoemde Henricus, 

door hem verwekt bij zijn vrouw Gertrudis dvw Nijcholaus van Coelen, 

afstand van de helft van voornoemde 3 morgen, ter plaatse gnd Asmijt, welke 

helft Henricus van den Kerchove {f.092r} verworven had van voornoemde 

Arnoldus van Loet. Voornoemde Henricus beloofde zoals in het eerste 

contract. Voornoemde Theodericus Vroede en zijn kinderen Theodericus en 

Agnes beloofden als hierboven. Zo ook Katherina. 
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Dicti #Arnoldus de Loet# Henricus Theodericus Vroede Theodericus et (dg: 

Agnes) #Elizabeth# eius liberi et Katherina super medietate dictorum 

trium jugerum terre sitorum ad locum dictum Asmijt et super jure (dg: an) 

quam medietatem Henricus van den Kerchove erga predictum 

 

1184 f.092r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 092r 01 za 14-03-1405. 

{In linker marge een verticale haal}. 

Arnoldum de Loet acquisierat ut dicebant ad opus liberorum dicti quondam 

Henrici ab eodem Henrico et (dg: quondam Nijc) Gertrude sua uxore filia 

quondam Nijcholai de Coelen pariter genitorum renunciaverunt hereditarie 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promisit insuper dictus Henricus ut in contractu primo 

promiserunt insuper dicti Theodericus Vroede Theodericus et Agnes eius 

liberi ut supra promisit insuper Katherina ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 092r 02 za 14-03-1405. 

(dg: Heijlwigis). 

 

BP 1184 f 092r 03 za 14-03-1405. 

Heijlwigis dvw Walterus Steijmpel en Johannes Bolle ev Guedeldis dvw 

voornoemde Walterus Steijmpel droegen over aan Reijnerus Scaden het deel, 

dat aan hen behoort resp. zal behoren na overlijden van Cristina wv 

Johannes Steijmpel zvw voornoemde Walterus Steijmpel, in alle goederen, 

waarin voornoemde Johannes Steijmpel was overleden. 

 

Heijlwigis filia quondam Walteri Steijmpel cum tutore #Johannes Bolle 

maritus et tutor legitimus Guedeldis sue uxoris filie quondam Walteri 

Steijmpel predicti# totam partem et omne jus sibi competentes et post 

mortem Cristine relicte quondam Johannis Steijmpel filii dicti quondam 

Walteri Steijmpel competituras in omnibus et singulis bonis in quibus 

idem quondam Johannes Steijmpel decessit quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebant hereditarie supportavit! Reijnero Scaden 

promittens! cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 092r 04 za 14-03-1405. 

Walterus Steijmpel en zijn zuster Heijlwigis, kvw Walterus Steijmpel, en 

Johannes Bolle ev Guedeldis dvw voornoemde Walterus Steijmpel droegen over 

aan Johannes nzvw voornoemde Johannes Steijmpel alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Johannes Steijmpel zvw Bertholdus 

Steijmpel. 

 

Walterus Steijmpel #et Heijlwigis eius soror liberi# (dg: filius) quondam 

Walteri Steijnpel cum tutore et Johannes Bolle maritus et tutor legitimus 

Guedeldis sue uxoris filie dicti quondam Walteri Steijmpel omnia et 

singula bona eis de morte quondam Johannis Steijmpel filii (dg: dicti) 

quondam Bertholdi Steijmpel successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni 

filio naturali dicti quondam Johannis Steijmpel promittentes cum tutore 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 092r 05 za 14-03-1405. 

Mijchael Haest zvw Gerardus Haest droeg over aan zijn zuster Katherina wv 

Franco van Baest 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

broer Johannes Haest zvw voornoemde Gerardus Haest, in een huis6 en erf met 

                         
6 Zie → BP 1184 f 248v 03 do 31-12-1405, Katherina dvw Gerardus Haest wv Franco van Baest 
verkoopt geheel het huis. 
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toebehoren van wijlen voornoemde Johannes Haest, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus Meeus soen van Wickenvoirt smid 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Bijerman nu van Jacobus Rovers 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het water, 

zoals voornoemde Johannes Haest daarin was overleden, belast met de 

hertogencijns. Voor voornoemde Mijchael gereserveerd de beloften aan hem of 

aan een ander tbv hem in schepenbrieven van Den Bosch gedaan door wijlen 

zijn voornoemde broer Johannes Haest. De brief overhandigen aan haar of 

haar zoon Gerardus evenals alle brieven van voornoemde Katherina. 

 

Solvit II boddrager. 

Mijchael Haest filius quondam Gerardi Haest terciam partem sibi de morte 

quondam Johannis Haest sui fratris filii dicti quondam Gerardi Haest 

successione advolutam in domo et area (dg: di) cum suis attinentiis dicti 

quondam Johannis (dg: s) Haest (dg: sui fratris sit) sita in Busco ad 

(dg: finem) aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici Meeus soen de 

Wickenvoirt fabri ex uno et inter hereditatem (dg: Jacobi Rovers fi) 

quondam Johannis Bijerman nunc ad Jacobum Rovers spectantem ex alio 

tendente a communi platea retrorsum ad aquam (dg: ex) ut dicebat prout 

ibidem site sunt et dictus Johannes Haest in eisdem decessit ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Katherine sue sorori (dg: filie 

qu) relicte quondam Franconis de Baest #cum omnibus litteris et jure# 

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

parte sui) deponere #excepto censu domini ducis# salvis dicto Mijchaeli 

promissionibus et obligationibus sibi aut alteri persone ad opus eius 

factis per predictum  quondam Johannem Haest suum fratrem in litteris 

scabinorum de Busco presentibus non obstantibus. Testes datum supra. 

Tradatur littera sibi vel Gerardo suo filio similiter omnes littere dicte 

Katherine. 

 

BP 1184 f 092r 06 za 14-03-1405. 

Elizabeth en Katherina, dvw Paulus Haest zvw Gerardus Haest, en Willelmus 

Wijnman van Eijndoven ev Yda dvw voornoemde Paulus verkochten aan 

voornoemde Katherina dvw voornoemde Gerardus Haest 1/3 deel, dat aan hen en 

de broers Gerardus en Johannes, kvw voornoemde Paulus, gekomen was na 

overlijden van Johannes Haest bv voornoemde Paulus, in voornoemd huis7 en 

erf, belast met de hertogencijns. Voornoemde Gerardus en Johannes zullen 

nimmer rechten hierop doen gelden. De brief overhandigen aan haar of haar 

zoon Gerardus. 

 

Solvit II boddrager. Tradatur sibi vel Gerardo suo filio. 

Elizabeth et Katherina filie quondam Pauli Haest filii quondam Gerardi 

Haest cum tutore (dg: terciam partem) et Willelmus Wijnman de Eijndoven 

maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie dicti quondam Pauli 

terciam partem ipsis ac Gerardo et Johanni fratribus liberis dicti 

quondam Pauli (dg: successione advolutam) de morte dicti quondam Johannis 

Haest fratris olim dicti Pauli successione advolutam aut vigore 

testamenti eiusdem quondam Johannis Haest competentem in domo et area cum 

suis attinentiis predicta hereditarie (dg: supportavit) #vendiderunt# 

dicte Katherine filie dicti quondam Gerardi Haest supportaverunt cum 

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

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: et 

impetitionem ex parte eorum et dictorum Gerardi et Johannis fratrum 

liberorum dicti quondam Pauli deponere) #deponere excepto censu domini 

ducis# promiserunt insuper dicti venditores cum tutore super omnia quod 

ipsi predictos Gerardum et Johannem perpetue tales habebunt quod numquam 

presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

                         
7 Zie → BP 1184 f 248v 03 do 31-12-1405, Katherina dvw Gerardus Haest wv Franco van Baest 
verkoopt geheel het huis. 
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BP 1184 f 092r 07 za 14-03-1405. 

Voornoemde verkoper beloofden aan voornoemde Mijchael Haest 10 gulden, 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) 

te betalen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicti venditores promiserunt indivisi super omnia dicto Mijchaeli Haest X 

gulden IX boddrager pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 092r 08 za 14-03-1405. 

Voornoemde Elizabeth en Katherina, voor zich en hun broer Johannes, 

verklaarden dat voornoemde Mijchael Haest 1/3 deel betaald heeft van 60 

nieuwe Gelderse gulden, die wijlen Johannes Haest in zijn testament 

vermaakt had aan voornoemde Elizabeth, Katherina en Johannes, kvw Paulus 

Haest. Zij, en met hen voornoemde Willelmus Wijnman, beloofden voornoemde 

Mijchael schadeloos te houden van dit 1/3 deel. 

 

Dicti Elizabeth et Katherina pro se et pro Johanne eorum fratre palam 

recognoverunt eis per predictum Mijchaelem Haest fore satisfactum de 

tercia parte LX #novorum Gelre# gulden quos Johannes quondam Haest in suo 

testamento legaverat Elizabeth Katherine et Johanni predictis liberis 

dicti quondam Pauli Haest promittentes et cum eis dictus Willelmus 

Wijnman predictum Mijchaelem ab huiusmodi tercia parte indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.092v. 

 secunda post reminiscere: maandag 16-03-1405. 

 

BP 1184 f 092v 01 ma 16-03-1405. 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode verkocht aan Egidius Coptiten een 

n-erfcijns van 7 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk 

roggeland, gnd die Boert, 18 lopen groot, van wijlen voornoemde Gerlacus, 

in Veghel, ter plaatse gnd Boert, reeds belast met 8 penning cijns aan de 

vicarius van de kerk van Veghel. 

 

Gerlacus Cnode filius quondam Gerlaci Cnode hereditarie vendidit Egidio 

Coptiten hereditarium censum VII librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre siliginee (dg: sit) dicta die Boert 

#XVIII lopinatas terre continente# dicti quondam Gerlaci sita in 

parrochia de Vechel ad locum dictum Boert (dg: inter hereditatem) ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: novem denariis census vicinis) VIII 

denariis census vicario ecclesie de Vechel exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Theodericus et Tijt datum secunda post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 092v 02 ma 16-03-1405. 

Mr Johannes van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Johannes de Hees prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 092v 03 ma 16-03-1405. 

Johannes van Afoirden szvw Rutgherus van der Donc beloofde aan Ludovicus 

zvw Goeswinus Loden soen, tbv Aleijdis wv Ludovicus van Kessel en tbv kv 

voornoemde Aleijdis bij haar verwekt door wijlen voornoemde Ludovicus van 

Kessel, vanaf nu een b-erfcijns te betalen van 10 pond oude pecunia, die 

wijlen hr Rijcoldus Koc ridder betaalde aan het Geefhuis in Den Bosch. De 

brief overhandigen aan Aleijdis. 
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Johannes de Afoirden gener quondam Rutgheri van der Donc promisit super 

omnia habita et habenda Ludovico filio quondam Goeswini Loden soen ad 

opus Aleijdis relicte quondam Ludovici de Kessel atque ad opus liberorum 

ab ipsa Aleijde et dicto quondam Ludovico de Kessel pariter genitorum 

quod ipse Johannes de Afoirden predictus (dg: antedictos Aleij predictam 

Aleiijdem et eius liberos predictos ab et quecumque eorum bona ab) 

hereditarium censum X librarum antique pecunie quem dominus quondam 

Rijcoldus Koc miles solvere consuevit et tenebatur mense sancti spiritus 

in Busco exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et 

solvet quod nec dicte Aleijdi nec predictis eius liberis (dg: nec ad et 

supra) nec eorum heredibus nec ad et supra quecumque eorum bona dampna 

exinde eveniant in futurum. Testes Berwout et Spina datum secunda post 

reminiscere. Tradatur Aleijdi. 

 

BP 1184 f 092v 04 ma 16-03-1405. 

Petrus Witmeri zv Wenemarus droeg over aan Henricus Buekentop een huis, erf 

en tuin van Jutta dvw Johannes gnd Meij, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Malle enerzijds en erfgoed 

van Theodericus Smijt van Hezewijc anderzijds, aan voornoemde Petrus 

overgedragen door Arnoldus Grotart de jongere. 

 

Petrus Witmeri filius Wenemari domum aream et ortum (dg: sitos in Busc) 

Jutte filie quondam Johannis dicti Meij sitos in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Malle ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Smijt de Hezewijc ex alio supportatam! dicto Petro 

ab Arnoldo Grotart juniore prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico Buekentop cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Berwout 

et) datum supra. 

 

BP 1184 f 092v 05 ma 16-03-1405. 

Voornoemde Petrus Witmeri zvw Wenemarus van Dijechden droeg over aan 

voornoemde Henricus Buekentop een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) de helft van een huis en erf, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Theodericus 

smid van Hezewijc enerzijds en erfgoed Johannes van Malle anderzijds, (2) 

de helft van de tuin die achter voornoemd huis ligt, tussen erfgoed van 

voornoemde Johannes van Malle enerzijds en het water gnd die Stroom en 

voornoemd erfgoed van Theodericus smid anderzijds, welke cijns voornoemde 

Petrus Witmeri verworven had van Johannes Philips soen ev Delija dvw 

Bertholdus Hannen soen. 

 

Dictus Petrus Witmeri filius (dg: W) quondam Wenemari de Dijechden 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini de et ex medietate domus et aree cum suis attinentiis site in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici fabri de 

Hezewijc ex uno et inter hereditatem Johannis de Malle ex alio atque ex 

medietate orti siti retro dictam domum inter hereditatem dicti Johannis 

de Malle ex uno et inter aquam dictam die Stroem et dictam hereditatem 

dicti Theoderici fabri ex alio quem censum dictus Petrus Witmeri erga 

Johannem Philips (dg: de) soen maritum et tutorem legitimus! Delije sue 

uxoris filie quondsm Bertholdi Hannen soen acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Henrico Buekentop cum litteris et (dg: j) 

aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 092v 06 ma 16-03-1405. 

Voornoemde Henricus Buekentop droeg over aan voornoemde Petrus Witmeri (1) 

1/11 deel dat aan hem behoort in een stuk erfgoed, gelegen buiten de poort 

gnd die Valport, van Den Bosch, welk stuk erfgoed gelegen is over de brug 

gnd Swengelbrugge aldaar in de Hinthamerdijk, naast voornoemde dijk, strekt 

vanaf de dijk tot aan de sloot van een kamp gnd Keeldoncs Camp, en welk 
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stuk erfgoed met een eind reikt aan het water gnd die Aa; en 180 voet breed 

is, af te meten vanaf die Aa naast voornoemde dijk richting de plaats of 

kamp gnd Pijnappels, welk stuk erfgoed Johannes Molle, Godefridus Mersken 

zvw Johannes van Dommellen, Johannes Meester zvw Henricus Meester, Gerardus 

die Wilde, voornoemde Henricus Beukentop, Petrus Witmeri, Arnoldus zvw 

Johannes Lemkens, Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert en Gerardus zvw 

Hubertus Abt, tbv hen en Henricus van Meirlaer de oudere zvw Rodolphus van 

Meirlaer en Bernardus Witmeri, gekocht hadden van Otto Bruijstens, (2) 1/11 

deel, aan voornoemde Henricus Buekentop behorend, in de windmolen met 

toebehoren en andere bouwwerken in voornoemd stuk erfgoed. 

 

Dictus Henricus Buekentop undecimam partem ad se spectantem in pecia 

hereditatis site! extra portam dictam communiter die Valport ad opidum de 

Busco spectantem que pecia hereditatis predicta sita est ibidem ultra 

pontem dictum communiter Swengelbrugge ibidem in aggere (dg: vici) 

Hijnthamense et que pecia hereditatis sita est ibidem contigue juxta 

dictum aggerem et tendit ab huiusmodi aggere usque ad fossatum cuiusdam 

campi dicti Keeldoncs Camp et que pecia hereditatis predicta tendit cum 

uno fine usque ad aquam dictam die Aa et continet in latitudine centum et 

LXXX pedatas mensurando a dicta aqua die Aa vocata juxta dictum aggerem 

versus locum seu campum dictum Pijnappels !quam peciam hereditatis 

predictam Johannes Molle Godefridus Mersken filius quondam Johannis de 

Dommellen Johannes Meester filius quondam Henrici Meester Gerardus die 

Wilde predictus Henricus Beukentop Petrus Witmeri Arnoldus filius qondam 

Johannis Lemkens Gerardus Vrieze filius quondam Godefridi de Weert et 

Gerardus filius quondam Huberti Abt ad opus eorum et ad opus Henrici de 

Meirlaer senioris filii quondam Rodolphi de Meirlaer et Bernardi Witmeri 

erga Ottonem Bruijstens emendo acquisierant prout in litteris atque 

#undecimam partem ad ipsum Henricum Buekentop spectantem# in molendino 

venti cum suis attinentiis et aliis edificiis in eadem pecia (dg: terre) 

hereditatis consistentibus ut dicebat hereditarie supportavit dicto Petro 

Witmeri cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.093r. 

 secunda post reminiscere: maandag 16-03-1405. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1405. 

 

BP 1184 f 093r 01 ma 16-03-1405. 

Ghibo Pels en Petrus van Drueten verwers verkochten aan Andreas 

Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens (1) 3 morgen land, die aan Johannes zv 

Truda behoorden, van 7 morgen land gnd Caluwenberch, gelegen naast Johannes 

van de Dijk, tussen Johannes Becker sHeerden enerzijds en het water dat 

daar stroomt gnd die Caluwenberche Lede anderzijds, te weten de 3 morgen 

naast voornoemde Johannes van de Dijk, naast voornoemd water, (2) een 

b-erfcijns van 21 schelling gemeen paijment, welke 3 morgen en cijns 

voornoemde Ghibo Pels en Petrus van Drueten gekocht hadden van de broers 

Ghisbertus en Johannes, kvw Ghisbertus Vullinc. 

 

Ghibo Pels et Petrus de Drueten tinctores tria jugera terre que ad 

Johannem filium Trude spectabant de septem jugeribus terre dictis 

communiter Caluwenberch sitis contigue juxta hereditatem Johannis de 

Aggere inter hereditatem Johannis Becker sHeerden ex uno et inter quandam 

aquam (dg: dic) ibidem currentem dictam communiter die Caluwenberche Lede 

ex alio scilicet illa tria jugera terre que sita sunt contigue juxta 

dictam hereditatem dicti Johannis de Aggere juxta predictam aquam atque 

hereditarium censum XXI solidorum communis pagamenti quos tria jugera 

terre et censum dicti Ghibo Pels et Petrus de Drueten erga Ghisbertum et 

Johannem fratres liberos quondam Ghisberti Vullinc emendo acquisierat! 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Andree Hoppenbrouwer filio 

quondam Arnoldi Lemkens supportaverunt cum litteris et aliis et jure 
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promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Spina et Neijnsel datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1184 f 093r 02 ma 16-03-1405. 

Voornoemde Andreas beloofde aan voornoemde Petrus van Drueten 17 Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Andreas promisit super omnia dicto Petro de Drueten XVII Engels 

nobel vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093r 03 ma 16-03-1405. 

Willelmus Scilder droeg over aan mr Egidius van Gherwen dekaan van het 

kapittel van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, tbv hem en voornoemd 

kapittel, 35 schelling b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf van wijlen Willelmus van Berkel, 

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Wijnricus gnd Rijxken 

enerzijds en erfgoed dat was van wijlen voornoemde Willelmus van Berkel 

anderzijds, welk huis en erf achterwaarts strekt tot aan de stal van wijlen 

voornoemde Willelmus, (2) een ledige hofstad, gnd die Molenstat, naast het 

huis waarin wijlen voornoemde Willelmus woonde, welke 35 schelling erfcijns 

voornoemd geld voornoemde Willelmus Scilder, toen hij weduwnaar was, 

verworven had van Ghiselbertus zvw Elijas zvw Arnoldus zv Berta. 

 

Willelmus Scilder (dg: hereditarium censum) triginta quinque solidos 

hereditarii census grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro sedecim denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendos hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area quondam Willelmi de Berkel sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Wijnrici dicti Rijxken et inter aliam 

hereditatem que fuerat dicti quondam Willelmi de Berkel que domus et area 

tendit retrorsum usque ad stabulum eiusdem quondam Willelmi ac de 

domistadio vacuo nominato die Molenstat sito juxta domum in qua dictus 

quondam Willelmus commorari consuevit quos triginta quinque solidos 

hereditarii census dicte monete dictus Willelmus Scilder #in# erga 

Ghiselbertum filium quondam Elije filii quondam Arnoldi filii Berte 

acquisierat prout in litteris et quos triginta quinque solidos 

hereditarii census dictus Willelmus in sede sue viduitatis acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit magistro Egidio de Gherwen decano 

capituli beati Johannis ewangeliste in Busco ad opus sui et ad opus dicti 

capituli beati Johannis cum litteris et aliis et jure #occacione# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berwout et Steenwech datum supra. 

 

BP 1184 f 093r 04 ma 16-03-1405. 

Voornoemde Willelmus Scilder droeg over aan Henricus Bijerman een 

b-erfcijns8 van 16 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

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

uit een huis en erf, in Den Bosch, in de straat waarin Willelmus van Berkel 

woonde, tegen over het woonhuis van Rodolphus van Zulikem, in welk huis en 

erf Johannes gnd Mandemaker woonde, welke cijns voornoemde Willelmus, toen 

hij weduwnaar was, verworven had van Ghiselbertus zvw Elijas zvw Arnoldus 

zv Berta. 

 

Dictus Willelmus Scilder hereditarium censum sedecim solidorum grosso 

Turonensi denario ut supra solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

                         
8 Zie ← BP 1179 f 075r 05 wo 02-08-1391 (4), Ghibo Vette zvw Elijas Veren Berten soen droeg de 
cijns over aan Arnoldus gnd Coenen soen. 
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mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico in quo Willelmus de 

Berkel quondam commorari consuevit in opposito domus habitationis 

Rodolphi de Zulikem in qua domo et area predicta Johannes dictus 

Mandemaker morabatur et quem censum dictus Willelmus erga Ghiselbertum 

filium quondam Elije filii quondam Arnoldi filii Berte acquisierat prout 

in litteris et quem censum dictus Willelmus in sede sue viduitatis 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Bijerman cum 

litteris et aliis et jure occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093r 05 ma 16-03-1405. 

(dg: voornoemde mr Egidius beloofde onder verband van alle goederen van het 

kapittel). 

 

(dg: Dictus magister Egidius promisit sub obligatione omnium bonorum 

dicti capituli). 

 

BP 1184 f 093r 06 ma 16-03-1405. 

(dg: een vidimus maken van de brief die begint met). 

 

(dg: et fiet vidimus de littera incipiente). 

 

BP 1184 f 093r 07 di 17-03-1405. 

Jacobus van Vladeracken als momber van de gezusters Elizabeth en Margareta, 

wettige dvw Willelmus van Audenhoven, maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Willelmus nzv 

Johannes van Audenhoven. 

 

Jacobus de Vladeracken tamquam tutor et mamburnus Elizabeth et Margarete 

sororum filiarum (dg: qu) legitimarum quondam Willelmi de Audenhoven 

omnes et singulas vendiciones alienaciones et obligationes factas per 

Willelmum filium naturalem Johannis de Audenhoven calumpniavit. Testes 

Theodericus et Gerardus datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1184 f 093r 08 di 17-03-1405. 

Voornoemde Jacobus van Vladeracken, voor zich en zijn vrouw jkvr Heijlwigis 

wv Rijcoldus Borchgreve, maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen Johannes van 

Brolijo de oudere. 

 

Dictus Jacobus pro se et pro domicella Heijlwige (dg: reli) sua uxore 

relicta quondam Rijcoldi Borchgreve omnes et singulas vendiciones 

alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis quondam 

Johannis de Brolijo senioris calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093r 09 di 17-03-1405. 

Henricus van Broechoven zvw Walterus Back van Broechoven droeg over aan 

Gerardus Wael zvw Ghibo Wael een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die 

Aarijt, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Conegondis dvw Petrus 

van Krekelhoven enerzijds en voornoemde Conegondis en Engbertus gnd Emmen 

Rolofs soen van den Venne anderzijds, (2) een stuk land, aan het eind van 

voornoemde beemd gelegen, tussen voornoemde Conegondis enerzijds en 

Johannes Glavijman anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus van 

Broechoven gekocht had van Henricus van Krekelhoven zvw voornoemde Petrus 

van Krekelhoven. 

 

Henricus de Broechoven filius quondam Walteri Back de Broechoven 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

prato dicto die Aarijt sito in parrochia de Haren in loco dicto Beilver 
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inter hereditatem Conegondis filie quondam Petri de Krekelhoven ex uno et 

inter hereditates dicte Conegondis et Engberti dicti Emmen Rolofs soen 

van den Venne ex alio et ex pecia terre ad finem dicti prati sita inter 

hereditatem dicte Congondis! ex uno et inter hereditatem Johannis 

Glavijman ex alio quam paccionem dictus Henricus de Broechoven erga 

Henricum de Krekelhoven filium dicti quondam Petri de Krekelhoven emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Wael filio 

quondam Ghibonis Wael cum litteris et jure promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093r 10 di 17-03-1405. 

Gerardus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Scilder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.093v. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1405. 

 quarta post reminiscere: woensdag 18-03-1405. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 

BP 1184 f 093v 01 di 17-03-1405. 

Destijds had Willelmus Scilder gerechtelijk gekocht van Adam van Mierde 

verschillende kamers met ondergrond, die aan Johannes Basijn zvw Rodolphus 

van Duer behoorden, in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf het 

woonhuis van wijlen Gerardus metten Koijen richting het woonhuis van 

voornoemde Adam van Mierde, tussen het gemene water aldaar enerzijds en 

erfgoed van Petrus van Meghen anderzijds, strekkend vanaf voornoemd gemeen 

straatje achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus bv voornoemde Johannes 

Basijn. Voornoemde Willelmus Scilder verkocht thans aan Andreas 

Hoppenbrouwer een ledige hofstad van wijlen voornoemde Johannes Basijn, 

gelegen tussen 4 kamers van wijlen voornoemde Johannes Basijn enerzijds en 

voornoemd gemeen water anderzijds. Johannes Groet ev Hilla dvw voornoemde 

Adam van Mierde en Gerardus zv voornoemde Willelmus Scilder deden tbv 

voornoemde Andreas afstand van voornoemde hofstad. Voornoemde Willelmus 

Scilder, Gerardus en Johannes Groet beloofden dat zij noch hun erfgenamen 

mbv brieven en beloften nimmer recht zullen halen op voornoemde hofstad. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Willelmus Scilder quasdam 

cameras cum suis fundis que ad Johannem Basijn filium quondam Rodolphi de 

Duer spectabant sitas in Busco in viculo tendente a domo habitationis 

quondam Gerardi metten Koijen versus domum habitationis Ade de Mierde 

inter communem aquam ibidem ex uno et inter hereditatem Petri de Meghen 

ex alio tendentes a dicto communi viculo retrorsum ad hereditates 

Rodolphi fratris dicti Johannis Basijn erga predictum Adam de Mierde per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout 

in litteris constitutus dictus Willelmnus Scilder quoddam vacuum 

domistadium (dg: situm inter ji) dicti quondam Johannis Basijn situm 

inter (dg: predicta) quatuor cameras dicti quondam Johannis Basijn ex uno 

et inter dictam communem aquam ex alio hereditarie vendidit (dg: dc) 

Andree Hoppenbrouwer supportavit cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Johannes Groet maritus et tutor legitimus Hille sue 

uxoris filie quondam Ade de Mierde predicti (dg: super pred) et Gerardus 

filius dicti Willelmi Scilder super predicto domistadio et jure ad opus 

dicti Andree hereditarie renunciaverunt promittentes dicti Willelmus 

Scilder Gerardus et Johannes Groet (dg: quod) indivisi super omnia quod 

nec ipsi nec eorum heredes mediantibus quibuscumque litteris 

promissionibus ad ipsos spectantibus #eis factis a personis quibuscumque 

a quocumque tempore evoluto in diem presentem# jus petent et prosequentur 

ad et supra domistadium predictum. Testes Berwout et Gerardus datum 
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tercia post reminiscere. 

 

BP 1184 f 093v 02 di 17-03-1405. 

Voornoemde Andreas beloofde aan voornoemde Willelmus Scilder en Johannes 

Groet van Herlaer 19 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Dictus Andreas promisit super omnia dict[is] Willelmo Scilder et 
!Willelmo Johanni Groet de Herlaer XIX gulden scilicet IX boddrager vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093v 03 di 17-03-1405. 

Johannes zvw Mauricius van Boemel droeg over aan zijn zuster Elizabeth dvw 

voornoemde Mauricius van Boemel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

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

Theodericus bvw Johannes Robben soen. 

 

Johannes filius quondam Mauricii de Boemel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam venditam sibi a Theoderico fratre quondam Johannis 

Robben soen prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth #sue 

sorori# filie Mauricii #quondam# de Boemel predicti cum litteris et jure 

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

deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 093v 04 di 17-03-1405. 

Rutgherus Wolf en voornoemde Elizabeth dvw Mauricius van Boemel verklaarden 

dat wijlen voornoemde Mauricius en zijn erfgenamen hen alle goederen hebben 

gegeven, die wijlen voornoemde Mauricius aan hen beloofd had te schenken 

mbt hun huwelijk. 

 

#(dg: Rutg)#. Rutgherus Wolf et dicta Elizabeth filia quondam Mauricii de 

Boemel palam recognoverunt eis per predictum quondam Mauricium (dg: fore 

satisfactum et alios liberos) #et heredes# eiusdem quondam Mauricii fore 

satisfactum (dg: de) ab omnibus bonis que dictus quondam Mauricius 

promiserat dictis Rutghero et Elizabeth seu eorum alteri super matrominio 

(dg: contrahendo) contracto inter prefatos Rutgherum et Elizabeth nomine 

dotis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093v 05 wo 18-03-1405. 

Elizabeth wv Hessello Gobelens wonend in Berkel droeg over aan Johannes en 

Hessello, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Hessello, tbv hen en Godefridus 

en Katherina, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Hessello, en tbv Henricus 

zv Arnoldus Appel ev Elizabeth, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Hessello, 

haar vruchtgebruik in een huis, erf, tuin en andere aangelegen erfgoederen 

van wijlen hr Willelmus Custer priester, in Oisterwijk, naast de kapel van 

Berkel, en in alle andere erfgoederen die hierbij horen, zoals wijlen 

voornoemde Hessello daarin was overleden en wijlen voornoemde hr Willelmus 

die in zijn testament had vermaakt aan voornoemde Elizabeth. Overhandigen 

aan Gerardus Wael. 

 

Tradatur Gerardo Wael. 

Elizabeth relicta quondam Hessellonis Gobelens (dg: de Oesterwijc) 

commorans in Berkel #cum tutore# usufructum sibi competentem in domo area 

et orto ac aliis hereditatibus sibi adiacentibus quondam domini Willelmi 

Custer presbitri sitis in parrochia de Oesterwijc juxta capellam de 

Berkel necnon omnes et singulas alias hereditates ad premissa! spectantes 

prout dictus quondam Hessello in eisdem decessit et dictus quondam 

dominus Willelmus premissa in suo testamento prefate Elizabeth legaverat 

ut dicebat legitime #supportavit# Johanni (dg: filio eorundem Elizabeth 
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Hessellonis) et Hesselloni (dg: -s ad op) liberis (dg: dictorum) 

Elizabeth et quondam Hessellonis (dg: et) ad opus eorum et ad opus 

Godefridi {met twee .. eronder} et Katherine liberorum eorundem Elizabeth 

et quondam Hessellonis et ad opus Henrici filii Arnoldi Appel mariti et 

tutoris legitimi Elizabeth sue uxoris filie eorundem Elizabeth et quondam 

Hessellonis promittens cum tutore super omnia ratam servare etc. Testes 

Berwout et Spina datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 093v 06 do 19-03-1405. 

Voornoemde Johannes, Hessello, Godefridus en Katherina, kvw voornoemde 

Hessello Gobels soen, en Henricus zv Arnoldus Appel ev Elizabeth dv wijlen 

voornoemde Hessello, verkochten aan Gerardus Wael zvw Ghibo Wael een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit voornoemde gooederen. 

 

Verticale haal in linker marge naast BP 1184 f 093v 06 tm 08}. 

Dicti Johannes Hessello Godefridus et Katherina liberi dictorum! quondam 

Hessellonis Gobels soen cum tutore et Henricus filius Arnoldi Appel 

maritus etc hereditarie vendiderunt Gerardo Wael filio quondam Ghibonis 

Wael (dg: promittens) hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Theodericus et 

Gerardus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 093v 07 do 19-03-1405. 

De vier eersten beloofden voornoemde Henricus zv Arnoldus Appel schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Primi quatuor promiserunt indivisi super omnia habita et habenda dictum 

Henricum filium Arnoldi Appel indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093v 08 do 19-03-1405. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde voornoemde Hessello, Godefridus en 

Katherina en hun goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun 

voornoemde vader Hessello resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

hun moedere Elizabeth, van al het voornoemde schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

(dg: primo) Johannes primodictus promisit super omnia habita et habenda 

predictos Hessellonem Godefridum et Katherinam et eorum bona eis de morte 

dicti quondam Hessellonis #eorum patris# advoluta et post mortem !de 

Elizabeth eorum matris advolvenda de premissis #omnibus# relevare et 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 093v 09 do 19-03-1405. 

Arnoldus van Laerhoven de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Laerhoven junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.094r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis marcii die XIX: donderdag 19-03-1405. 

 

BP 1184 f 094r 01 do 19-03-1405. 

Willelmus Bastaert van Baerle droeg over aan Tielmannus Tielmans soen van 

den Zande een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beek bij Aarle, met 

Lichtmis in Beek te leveren, aan hem verkocht door Elizabeth wv Theodericus 

van der Lijnden en haar zonen Johannes, Arnoldus, Nijcholaus en Jacobus. 
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Willelmus Bastaert de Baerle hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Beke prope Arle solvendam hereditarie purificationis et in 

Beke predicta tradendam venditam sibi ab Elizabeth relicta quondam 

Theoderici van der Lijnden Johanne Arnoldo Nijcholao et Jacobo fratribus 

liberis dicte Elizabeth prout in litteris hereditarie supportavit 

Tielmanno Tielmans soen van den Zande cum litteris et jure promittens 

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

Theodericus et Tijt datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 094r 02 do 19-03-1405. 

Aleijdis dvw Johannes van Os en Gerardus van Ewijc ev Ermgardis dvw 

voornoemde Johannes verkochten aan Heijlwigis dvw Johannes Willems soen van 

Haren een b-erfcijns van 15 schelling geld, die Ghisbertus zvw Arnoldus Koc 

van Amstel beurde, gaande uit een hofstad in Berghem, ter plaatse gnd Duer, 

tussen Gerardus Scoenmaker enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Aanspraken van hun kant en van de kant van wijlen voornoemde Ghisbertus 

worden afgehandeld. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Johannis de Os cum tutore et Gerardus de Ewijc 

maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris filie quondam Johannis 

predicti hereditarium censum XV solidorum monete quem (dg: Heijlwigis 

filia quondam Johannis Willems soen de Haren solvere consuevit) 

Ghisbertus filius quondam Arnoldi Koc de Amstel solvendum (dg: consuevit 

et tenebatur) #habuit# annuatim et hereditarie ex quodam domistadio sito 

in parrochia de Berchen ad locum !Duer inter hereditatem Gerardi 

Scoenmaker ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Heijlwigi filie quondam Johannis Willems soen de 

Haren promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Ghisberti et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094r 03 do 19-03-1405. 

Johannes zvw Ghibo van Best droeg over aan Henricus Mijldman zv Johannes 

Mijldman de helft van een huis en erf, in Den Bosch, in de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van eertijds Godefridus Sceijnckel enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Uden anderzijds, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Johannes van Uden, welke helft voornoemde Johannes gerechtelijk 

gekocht had van Johannes Becker zvw Johannes die Heirde. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis de Best medietatem domus et aree site in 

Busco in vico dicto Buerde inter hereditatem dudum Godefridi Sceijnckel 

et (?verbeterd uit: ex) inter hereditatem Johannis de Uden videlicet 

illam medietatem que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti 

Johannis de Uden quam medietatem dictus Johannes erga Johannem Becker 

filium quondam Johannis die Heirde per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Mijldman (dg: cum) filio Johannis Mijldman cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094r 04 do 19-03-1405. 

Reijnerus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094r 05 do 19-03-1405. 

Voornoemde Johannes Becker zvw Johannes die Heirde droeg over aan 

voornoemde Henricus Mijldman 1/3 deel van een b-erfcijns van 3 pond geld, 

die Johannes van Steenbergen timmerman beloofd had aan voornoemde Johannes 

Becker, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde helft van het huis 
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en erf. 

 

Dictus Johannes Becker filius quondam Johannis die Heirde terciam partem 

hereditarii census trium librarum monete quem Johannes de Steenbergen 

carpentarius promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni Becker 

hereditarie nativitatis Domini de et ex dicta medietate dicte domus et 

aree prout in litteris hereditarie supportavit dicto Henrico Mijldman cum 

litteris et jure #occacione# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094r 06 do 19-03-1405. 

En voornoemde Henricus Mijldman mag en moet het resterende 2/3 deel van 

voornoemde cijns van 3 pond terugkopen binnen 6 jaar na Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1405), met 20 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Reijnerus van Berze, 

Henricus Keelbreker smid en Johannes van Best zv Ghibo. 

 

Quivis eorum solvit. 

Et poterit dictus Henricus Mijldman et debet et tenebitur redimere 

reliquas duas tercias partes dicti census trium librarum !redimere ad 

spacium sex annorum (dg: an) festum (dg: pe) nativitatis Johannis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum !paccione anni redemptionis ut ipsi mutuo recognoverunt et 

fide prestita sub obligatione suorum bonorum !suorum presentium et 

futurorum sibinvicem mutuo promiserunt. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis marcii die XIX hora none presentibus Reijnero de Berze 

Henrico Keelbreker fabro et Johanne de Best filio Ghibonis. 

 

BP 1184 f 094r 07 do 19-03-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes Becker 23 gulden, 9 

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

te betalen. 

 

(dg: dictus Henricus). 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Johanni Becker XXIII gulden IX 

boddrager pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094r 08 do 19-03-1405. 

Katherina dvw Godefridus van Heijst en haar kinderen Godefridus en 

Elizabeth verkochten aan Gerardus Vendijc zvw Arnoldus Vendijc 26 lopen 

rogge b-erfpacht, waarvan Egidius zvw Wijtmannus van Hukelem verklaard had 

die verschuldigd te zijn aan wijlen voornoemde Godefridus zvw Arnoldus van 

Heijst, met Sint-Andreas-Apostel op de goederen gnd te Heijst te leveren, 

gaande uit een b-erfpacht, die voornoemde Egidius verworven had van 

voornoemde Godefridus zoals in een schepenbrief van Oisterwijk staat, 

gaande uit voornoemde goederen gnd te Heijst, welke pacht van 26 lopen nu 

aan hen behoort. 

 

Solvit 3 grossos. 

Katherina filia quondam Godefridi de Heijst (dg: cum tutore) Godefridus 

et Elizabeth liberi dicte Katherine XXVI lopinos siliginis annue et (dg: 

vita) hereditarie paccionis quos (dg: Godefridus de Heijst predictus 

filius quondam Arnoldi de H) Egidius filius quondam Wijtmanni de Hukelem 

recognovit se debere dicto quondam Godefrido filio quondam Arnoldi de 

Heijst hereditarie Andree apostoli et supra bona dicta te Heijst 

tradendos ex annua paccione quam Egidius predictus acquisierat erga 

predictum Godefridum in litteris scabinorum de Oesterwijc solvenda ex 

dictis bonis te Heijst vocatis quam paccionem primodictam nunc ad se 



Bosch’ Protocol jaar 1405 03. 71 

spectare dicebat hereditarie (dg: s) vendiderunt Gerardo (dg: fi) Vendijc 

filio quondam Arnoldi Vendijc promitten[te]s (dg: super omnia ratam) cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte sui et dicti quondam Godefridi et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094r 09 do 19-03-1405. 

Johannes Betten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Betten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.094v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 

BP 1184 f 094v 01 do 19-03-1405. 

Henricus Keelbreker zvw Lambertus Keelbreker verkocht aan Henricus 

Keelbreker smid zvw Henricus Keelbreker een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

door Henricus zvw Rutgherus van der Hellen. 

 

Henricus Keelbreker filius quondam Lamberti Keelbreker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam supportatam sibi ab Henrico filio 

quondam Rutgheri van der Hellen (dg: cum litteris et ju aliis et jure 

prom) prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Henrico 

Keelbreker fabro filio quondam Henrici Keelbreker #supportavit# cum 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Tijt datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 094v 02 do 19-03-1405. 

Petrus zvw Johannes Nezen soen verkocht aan Johannes Bergher van Geffen (1) 

1 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, ter plaatse gnd Aben 

Hoeve, tussen Henricus Claes soen enerzijds en Gerardus Kepken anderzijds, 

(2) 7 hont land, in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, ter plaatse gnd Cort 

Geslach, op de plaats gnd op Gheen Venne, tussen Spijringius Emonts soen 

enerzijds en Anselmus van den Hecke anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Johannis Nezen soen unum juger terre situm in 

parrochia de Geffen ad locum dictum Vinckel (dg: ad locum) #in loco# 

dicto (dg: -um) Aben Hoeve inter hereditatem Henrici Claes soen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Kepken ex alio (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Bergher) atque septem hont terre sita (dg: -m) in dicta 

parrochia ad dictum locum Vinckel vocatum in loco dicto Cort Geslach 

supra locum dictum (dg: di) op Gheen Venne inter hereditatem Spijringii 

Emonts soen ex uno et inter hereditatem Anselmi van den Hecke ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Bergher de Geffen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094v 03 do 19-03-1405. 

Nijcholaus zvw Arnoldus Rutghers soen van Moenle verkocht aan Wellinus 

Dircs soen een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd in den Beemt, tussen 

voornoemde Wellinus en Johannes van Hoelaer riemmaker enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met beide einden reikend aan een gemene weg, belast 

met 1 penning cijns aan de naburen van Hees. 

 

Nijcholaus filius quondam Arnoldi Rutghers soen de Moenle peciam terre 

sitam in parrochia de Hees ad locum dictum in den Beemt inter hereditatem 

Wellini Dircs soen et Johannis de Hoelaer corrigiatoris ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentem cum utroque fine ad communem plateam 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Wellino promittens super omnia 
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warandiam et obligationem deponere excepto uno denario census (dg: c) 

vicinis de Hees exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 094v 04 do 19-03-1405. 

Johannes van Holaer vernaderde, Wellinus week en droeg over aan voornoemde 

Johannes. 

 

{In de linker marge een verticale haal}. 

Johannes de Holaer prebuit Wellinus cessit et cum hoc supportavit dicto 

(dg: Wellino) Johanni. Testes datum supra. 

{Hierna onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 094v 05 do 19-03-1405. 

Lambertus van den Eghelvoirt droeg over aan Johannes Deenkens soen van 

Essche een huis, hofstad en tuin, in Esch, tussen Walterus Matheeus soen 

enerzijds en voornoemde Walterus en Henricus Dicbier anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Henricus Dicbier, aan voornoemde Lambertus in 

pacht uitgegeven door Elizabeth wv Arnoldus Wouters soen en haar kinderen 

Walterus en Elizabeth, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Lambertus van den Eghelvoirt domum domistadium et ortum sitos in 

parrochia de Essche inter hereditatem Walteri Matheeus soen ex uno et 

inter hereditatem eiusdem Walteri et Henrici Dicbier ex alio tendentes 

cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici Dicbier datos ad pactum dicto 

Lamberto ab Elizabeth relicta quondam Arnoldi Wouters soen Waltero et 

Elizabeth eius liberis prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Deenkens soen de Essche cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 094v 06 do 19-03-1405. 

Voornoemde Lambertus van den Eghelvoirt verkocht aan voornoemde Johannes 

Deenkens soen van Essche een akker, in Esch, ter plaatse gnd dat Ver Veken, 

tussen Sophija dvw Willelmus Clijnge enerzijds en wijlen Jutta van den Aker 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, belast met een 

b-erfpacht van 11 zester rogge. Voornoemde Johannes mag voornoemde akker 

voor voornoemde pacht niet opgeven, tenzij alle achterstallige termijnen 

zijn voldaan en dan met 3 mud rogge eens aan de eigenaars van de pacht. 

 

Solvit II boddreger tantum. 

(dg: Solvit tantum unum. Solvit 3 grossos tantum). 

Dictus Lambertus quendam agrum terre situm in parrochia de Essche ad 

locum dictum (dg: Ver) dat Ver Veken inter hereditatem Sophije filie 

quondam Willelmi Clijnge ex uno et inter hereditatem quondam Jutte van 

den Aker ex alio tendentem cum uno fine ad communem viam ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni Deenkens soen promittens super omnia 

(dg: w) ratam servare et obligationem (dg: ex par) et impetitionem ex 

parte sui et quorumcumque suorum heredum deponere excepta hereditaria 

paccione XI (dg: lopinorum) #sextariorum# siliginis exinde prius solvenda 

tali annexa conditione quod dictus (dg: Lambertus p) Johannes predictum 

agrum pro solutione dicte paccionis XI sextariorum siliginis non dimittet 

nec resignabit nisi omnibus arrestadiis prius solutis et cum tribus 

modiis siliginis (dg: ipsis) possessoribus eiusdem paccionis in hoc casu 

semel in paratis solvendis. Testes datum supra. 

 

1184 f.095r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 

BP 1184 f 095r 01 do 19-03-1405. 

Heijlwigis wv Henricus van der Heijden zvw Gerardus van den Grave, Henricus 
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van Beke snijder en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van der Heijden bv 

voornoemde Henricus van der Heijden verkochten aan Heijlwigis van Zelant 

dvw Gerardus van Zelant een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur voor de huizinge van 

wijlen Arnoldus Berwout, tussen erfgoed van wijlen Laurencius van Bruggen 

enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Henricus van der Heijden 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het water, 

welk huis, erf en tuin wijlen voornoemde Henricus van der Heijden gekocht 

had van Johannes zvw Johannes van Luijssel en Henricus zvw Nijcholaus van 

Laerhoven, en die nu aan hen behoren. De brief overhandigen aan haar of aan 

haar broer Walterus. 

 

Solvit. -. 

Heijlwigis relicta quondam Henrici van der Heijden filii quondam Gerardi 

van den Grave cum tutore et Henricus !Henricus de Beke sartor maritus 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam (dg: Henr) Johannis van der 

Heijden fratris olim dicti Henrici van der Heijden et ipsa Elizabeth cum 

eodem tamquam etc domum aream et ortum sitos in Busco in vico tendente a 

vico Vuchhtensi versus murum opidi de Busco ante habitationem quondam 

Arnoldi Berwout inter hereditatem quondam Laurencii de Bruggen ex uno et 

inter hereditatem dicti quondam Henrici van der Heijden ex alio tendentes 

a communi platea retrorsum usque ad communem aquam quos domum aream et 

ortum dictus quondam Henricus van der Heijden erga Johannem filium 

quondam Johannis de Luijssel et Henricum filium quondam Nijcholai de 

Laerhoven emendo acquisierat prout in litteris et quos nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Heijlwigi de Zelant filie 

quondam Gerardi de Zelant supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes (dg: indi) cum tutore (dg: super) indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam 

Henrici van der Heijden et suorum heredum deponere. Testes Theodericus et 

Tijt datum quinta post reminiscere. Tradatur sibi vel Waltero suo fratri. 

 

BP 1184 f 095r 02 do 19-03-1405. 

Voornoemde Heijlwigis wv Henricus van der Heijden zvw Gerardus van den 

Grave, Henricus van Beke snijder en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van 

der Heijden bv voornoemde Henricus van der Heijden verkochten aan 

voornoemde Heijlwigis van Zelant dvw Gerardus van Zelant een hofstad, 

overal 26 voet breed, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Vughterstraat voor de huizinge van wijlen Arnoldus Berwout naar de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Henricus van Berchuijsen enerzijds en erfgoed 

van de broers Johannes en Henricus, kvw Johannes van Luijssel, en Henricus 

zv Nijcholaus van Laerhoven anderzijds, welke hofstad wijlen voornoemde 

Henricus van der Heijden in cijns verkregen had van voornoemde broers 

Johannes en Henricus, kvw Johannes van Luijssel, en Henricus zv Nijcholaus 

van Laerhoven, belast met de cijns in de brief vermeld. De brief 

overhandigen aan haar of aan haar broer Walterus. 

 

Solvit. -. 

Dicti venditores ut supra quoddam domistadium XXVI pedatas ubique in 

latitudine continens situm in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi 

ante habitationem quondam Arnoldi Berwout versus murum opidi de Busco 

inter hereditatem Henrici de Berchuijsen ex uno et inter hereditatem 

Johannis et Henrici fratrum liberorum quondam Johannis de Luijssel et 

Henrici filii Nijcholai de Laerhoven (dg: ad) ex alio quod domistadium 

dictus quondam Henricus van der Heijden erga predictos Johannem et 

Henricum fratres liberos quondam Johannis de Luijssel et Henricum filium 

(dg: quondam) Nijcholai de Laerhoven ad censum acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt dicte Heijlwigi supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ut supra excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes datum supra. Tradatur sibi vel Waltero suo fratri. 
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BP 1184 f 095r 03 do 19-03-1405. 

Arnoldus van Berze verkocht aan Nijcholaus Oden soen van Hees een stuk 

land, in Hees, ter plaatse gnd Oesterrot, tussen kvw Henricus Doncker 

enerzijds en Henricus Kenpart anderzijds. 

 

Arnoldus de Berze peciam terre sitam in parrochia de Hees ad locum dictum 

Oesterrot inter hereditatem liberorum quondam Henrici Doncker ex uno et 

inter hereditatem Henrici Kenpart ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao Oden soen #de Hees# promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095r 04 do 19-03-1405. 

Willelmus zvw Henricus Neveken van Zoemeren droeg over aan Goeswinus Model 

zv Bertholdus, tbv Johannes van der Donc zvw Rutgherus, een stuk land, gnd 

die Elst, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, beiderzijds tussen 

erfgoed van het klooster van Hodonc, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan erfgoed van voornoemd klooster van Hodonc, 

welk stuk land voornoemde Willelmus gekocht had van Gerardus van Aa. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Neveken de Zoemeren quandam peciam terre 

dictam communiter die Elst sitam in parrochia de Beke prope Arle #ad 

locum dictum Herende# inter hereditatem conventus de Hodonc ex utroque 

latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti conventus de Hodonc quam peciam terre 

dictus Willelmus erga Gerardum de Aa emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Goeswino Model filio Bertholdi (dg: cum litteris 

promittens super) ad (dg: oph) opus Johannis van der Donc filii quondam 

Rutgheri cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095r 05 do 19-03-1405. 

Willelmus die Edel van Duerne verkocht aan Walterus Vos zvw Arnoldus Vos 

(1) 2 morgen land, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Oetheren, tussen kvw Henricus Nerinc enerzijds en kvw Henricus Ermgarden 

soen anderzijds, (2) 3½ morgen land aldaar, tussen kvw Willelmus Jordens 

soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, belast met een b-erfcijns 

van 5 pond geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Willelmus die Edel de Duerne duo jugera terre sita infra libertatem opidi 

de Busco ad locum dictum Oetheren inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Nerinc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Ermgarden soen ex alio atque tria et dimidium jugera terre sita ibidem 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Jordens soen ex uno et inter 

communem stegam ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero Vos filio quondam Arnoldi Vos promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu quinque librarum monete mense sancti spiritus 

in Busco exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095r 06 do 19-03-1405. 

Henricus van den Dommellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Dommellen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095r 07 do 19-03-1405. 

Florencius van Aa zv hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Agnes ev 

Heijmericus Groij, tbv voornoemde Heijmericus, 42 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Florencius de Aa filius domini Willelmi de Aa militis promisit super 

#omnia# Agneti uxori Heijmerici Groij ad opus eiusdem Heijmerici XLII 
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novos Gelre gulden scilicet IX boddrager (dg: vel {doorgehaalde vrije 

ruimte}) pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095r 08 do 19-03-1405. 

Judocus zv Egidius Kersmaker ev Luijtgardis dvw Godefridus Berkelman 

verkocht aan Engbertus zvw Arnoldus Leijten soen de helft die aan hem 

behoort in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen van wijlen voornoemde 

Godefridus, in Helvoirt, naast de brug aldaar, tussen kvw Ghibo Hannen soen 

enerzijds en Elijas {p.095v} gnd Eel wever anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan voornoemde Elijas en 

Henricus Loijart. 

 

Judocus filius (dg: quon) Egidii Kersmaker maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Godefridi Berkelman medietatem ad se 

spectantem in domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus dicti 

quondam Godefridi sitis in parrochia de Helvoirt juxta pontem ibidem 

inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Elije 

 

1184 f.095v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1405. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 20-03-1405. 

 

BP 1184 f 095v 01 do 19-03-1405. 

dicti Eel textoris ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine ad hereditates dicti Elije (dg: ad) et Henrici Loijart 

ut dicebat hereditarie vendidit Engberto filio quondam Arnoldi Leijten 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 095v 02 do 19-03-1405. 

Egidius zv Egidius Kersmaker vernadere in aanwezigheid van voornoemde koper 

waarbij de andere antwoordde dat hij niet verklaarde dat hij recht heeft. 

 

Egidius filius Egidii Kersmaker in presentia dicti emptoris prebuit 

altero respondente quod non recognovit se jus habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095v 03 do 19-03-1405. 

Heijlwigis Spijkers maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 13 

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

Kerstmis, aan hem verkocht door Henricus zvw Rodolphus van Zulikem. 

 

Heijlwigis Spijkers hereditarium censum XIII librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum sibi ab Henrico 

filio quondam Rodolphi de Zulikem prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 095v 04 do 19-03-1405. 

Willelmus van Bairle droeg over aan Henricus van Vaerlaer een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Mierlo, die voornoemde Henricus van Vaerlaer 

beloofd had aan Henricus Dicbier heer van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren, welke pacht Jacobus van Berze van der Horst, tbv voornoemde 

Willelmus van Bairle, verworven had. 

 

Solvit. 

Willelmus de Bairle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Mierle quam Henricus de Vaerlaer se daturum et soluturum 

promiserat Henrico (dg: de Va) Dicbier domino de Mierle hereditarie 

purificationis et in Mierle tradendam (dg: pro) et quam paccionem (dg: 

dictus J) Jacobus de Berze van der Horst ad opus dicti (dg: Henrici de) 
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Willelmi de Bairle (dg: emendo) acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico de Vaerlaer cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 095v 05 do 19-03-1405. 

Petrus Gherbrants soen van Kessel beloofde aan Hubertus Osman 17 nieuwe 

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

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

 

Petrus Gherbrants soen van Kessel promisit super omnia Huberto Osman XVII 

novos Gelrenses gulden scilicet IX boddreger seu decem Vleemsche placken 

pro quolibet gulden computato ad festum pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes Berwout et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 095v 06 vr 20-03-1405. 

Margareta dvw Theodericus Stockelman verkocht aan haar broer Johannes 

Stockelman alle goederen die aan haar gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Theodericus en diens vrouw Katherina, ouders van voornoemde 

Margareta. 

 

Margareta filia quondam Theoderici Stockelman cum tutore omnia et singula 

bona sibi de morte dicti quondam Theoderici et quondam Katherinam! eius 

uxoris patris et matris olim dicte Margarete successione advoluta 

quocumque locorum (dg: infra parrochiam de Mierle) consistentia sive sita 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Stockelman suo fratri promittens 

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

Tijt et Neijnsel datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 095v 07 vr 20-03-1405. 

(dg: voornoemde Johannes beloofde te geven). 

 

(dg: dictus Johannes promisit se daturum). 

 

BP 1184 f 095v 08 vr 20-03-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Margareta een lijfpacht van 14 

lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit 

al zijn goederen. De brief overhandigen aan Johannes van de Kelder. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicte Margarete (dg: ad opus sui ?et 

ad opus Theoderici filii naturalis dicte Margarete vi) !ipse dabit et 

solvet dicte (dg: -s) Margarete (dg: et Theoderico) vitalem pensionem 

XIIII lopinorum siliginis mensure de Mierle anno quolibet ad vitam dicte 

(dg: -orum) Margarete (dg: pur) et non ultra purificationis et in 

parrochia de Mierle tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

et cum mortua etc. Testes datum supra. Tradatur Johanni de Penu. 

 

BP 1184 f 095v 09 vr 20-03-1405. 

Voornoemde Johannes Stockelman beloofde aan voornoemde Margareta dvw 

Theodericus Stockelman, tbv Theodericus nzv voornoemde Margareta, 12 nieuwe 

Gelderse gulden zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, direct na 

overlijden van voornoemde Margareta te betalen. Zou voornoemde Theodericus 

overlijden vóór voornoemde Margareta dan is voornoemde Johhannes ontlast. 

De brief overhanndigen aan Johannes van de Kelder. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicte Margarete ad opus Theoderici 

filii naturalis eiusdem Margarete XII novos Gelre gulden quales ad bursam 

jam currunt vel valorem (dg: ad) statim post decessum dicte Margarete 

persolvendos tali annexa conditione si dictus Theodericus decesserit ante 

decessum dicte Margarete tunc erit quitum. Testes datum supra. Tradatur 
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Johanni de Penu. 

 

BP 1184 f 095v 10 vr 20-03-1405. 

Gerardus zv Gerardus Balijart en Hector Specier beloofden aan Godefridus 

van Stakenborch zv Johannes van Stakenborch 121 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-

1406) te betalen. 

 

Gerardus filius Gerardi Balijart et Hector Specier promiserunt indivisi 

super omnia Godefrido de Stakenborch filio Johannis de Stakenborch centum 

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

ad festum Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 095v 11 vr 20-03-1405. 

Johannes van Kessel zvw Johannes van Kessel vernaderde 1 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, op verschillende plaatsen aldaar, welke 

morgen Wllelmus Hels, tbv hem en zijn kinderen, verworven had van Johannes 

zv Anselmus Toelinc. Voornoemde Willelmus en zijn zoon Nijcholaus weken. En 

eerstgenoemde Johannes droeg over aan voornoemde Willelmus, tbv hem en zijn 

kinderen. 

 

Johannes de Kessel filius #quondam# Johannis de Kessel (dg: promisit) 

prebuit ad redimendum unum juger terre situm in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Roemput in diversis locis ibidem quod juger terre Wllelmus 

Hels ad opus sui et ad opus eius liberorum erga Johannem filium Anselmi 

Toelinc acquisierat #ut dicebat# et dictus Willelmus et Nijcholaus eius 

filius cesserunt et primodictus Johannes hereditarie supportavit dicto 

Willelmo ad opus sui et ad opus eius liberorum. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 095v 12 vr 20-03-1405. 

(dg: Leonius van Erpe zvw Petrus). 

 

(dg: H Leonius de Erpe filius quondam Petri j). 

 

1184 f.096r. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 20-03-1405. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis marcii die XXI: zaterdag 21-03-1405. 

 

BP 1184 f 096r 01 vr 20-03-1405. 

Godefridus zvw Johannes nzvw Walterus van Erpe, Leonius van Erpe zvw 

Petrus, Arnoldus Stamelart van Uden, Nijcholaus Huben en Gerardus Spelmaker 

beloofden aan Robbertus van Zwolle nzv hr Robbertus van Grevenbroec 84 

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

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis filii naturalis quondam Walteri de 

Erpe Leonius de Erpe filius quondam Petri Arnoldus Stamelart de Uden 

Nijcholaus Huben et Gerardus Spelmaker promiserunt indivisi super omnia 

Robberto de Zwolle filio naturali domini Robberti de Grevenbroec LXXXIIII 

gulden Gelrie scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Bathen soen datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 096r 02 vr 20-03-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. Gerardus Spelmaker 

beloofde deze brief te betalen. 
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{Ertussen geschreven}. 

Primus promisit super alios indempnes servare. Testes datum supra. 

Gerardus Spelmaker promisit (dg: parte) quitanciam solvere. 

 

BP 1184 f 096r 03 do 02-04-1405. 

Zegherus van Wordraghen droeg over aan zijn zoon Goeswinus (1) ½ morgen 

land, in Maren, ter plaatse gnd Ghiben Goert, tussen erfgoed gnd Stinen 

Goert enerzijds en erfgoed gnd Jans Goert anderzijds, (2) ½ morgen land, in 

Maren, ter plaatse gnd Ebberden, tussen Johannes Wolpharts enerzijds en 

Bertradis Goeswijns anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sloten 

en sluizen. 

 

Solvit. 

Zegherus de Wordraghen dimidium juger terre situm in parrochia de Maren 

in loco dicto Ghiben Goert inter hereditatem (dg: hereditatem) dictam 

Stinen #Goert# (dg: Goet) ex uno et (dg: h) inter hereditatem dictam Jans 

Goert ex alio atque dimidium juger terre situm in dicta parrochia ad 

locum dictum Ebberden inter hereditatem Johannis Wolpharts ex uno et 

inter hereditatem Bertradis Goeswijns ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Goeswino suo filio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus dictis zegediken aqueductibus 

fossatis et slusis ad premissa spectantibus. Testes Spina et Wolph datum 

quinta post letare. 

 

BP 1184 f 096r 04 za 21-03-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan Petrus Ridder zvw 

Rodolphus Ridder een huis en erf van wijlen Jutta ev Everardus zvw Johannes 

van Rode, in Den Bosch, naast de Korenbrug, welk huis en erf voornoemde 

Henricus Bac gerechtelijk gekocht had van Johannes Vijnninc, welk huis en 

erf behoorde aan Ghibo Vette zvw Elijas zvw Arnoldus zv Berta gnd Veren 

Berten en nu gelegen is tussen erfgoed van wijlen Martinus nzvw Jacobus gnd 

Ghovije enerzijds en erfgoed van Ghibo Vette, zvw voornoemde Arnoldus en 

oom van eerstgenoemde Ghibo Vette, anderzijds, zoals dit huis en erf eerst 

behoorde aan wijlen voornoemde Elijas en daarna aan zijn zoon wijlen 

voornoemde Ghibo Vette, belast met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns 

aan de abdij van Berne, (3) een b-erfcijns van 10 schelling geld aan dekaan 

en kapittel van de kerk van Den Bosch, (4) een b-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, (5) een 

b-erfcijns van 12 pond voornoemd geld, die Willelmus Scilder gekocht had 

van voornoemde Ghibo Vette zvw Elijas Veren Berthen soen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont domum et aream (dg: sitam 

in Busco a) quondam Jutte uxoris olim Everardi filii quondam Johannis de 

Rode sitam in Busco (dg: ad) juxta pontem dictum vulgariter Corenbrugge 

et quam domum et aream dictus Henricus Bac erga Johannem Vijnninc per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout 

in litteris et que domus et area ad Ghibonem Vette filium quondam Elije 

filii quondam Arnoldi filii Berte dicte Veren Berten spectare consueverat 

et nunc sita est inter hereditatem quondam Martini filii naturalis 

quondam Jacobi dicti Ghovije ex uno et inter hereditatem Ghibonis Vette 

filii dicti quondam Arnoldi avunculi primodicti Ghibonis Vette ex alio 

prout huiusmodi domus et area ibidem sita est ad predictum quondam Elijam 

et postea ad dictum quondam Ghibonem Vette eius filium pertinere 

consueverat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Petro Ridder filio 

quondam Rodolphi Ridder (dg: promittens super omnia ratam) supportavit 

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

obligationem deponere exceptis censu domini ducis ipsi domino duci et 

censu conventui de Berna et hereditario censu X solidorum monete decano 

et capitulo ecclesie de Busco et hereditario censu trium librarum dicte 

monete conventui sancte Clare in Busco et hereditario censu XII librarum 

dicte monete quem Willelmus Scilder erga predictum Ghibonem Vette filium 
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quondam Elije Veren Berthen soen emendo acquisierat exinde solvendis. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1184 f 096r 05 za 21-03-1405. 

Voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan voornoemde 

Petrus Ridder zvw Rodolphus Ridder een b-erfcijns van 12 pond geld, een 

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

een huis en erf van wijlen Ghibo Vette zvw Elijas Veren Berthen soen, in 

Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van Martinus nzvw Johannes 

Ghovije enerzijds en erfgoed van Ghibo Vette oom van eerstgenoemde Ghibo 

Vette anderzijds, welke cijns Willelmus Scilder gekocht had van 

eerstgenoemde Ghibo Vette zvw Elijas, en welke cijns voornoemde Henricus 

Bac toen hij weduwnaar was verworven had van voornoemde Willelmus Scilder. 

Voornoemde koper resp. de eigenaar van voornoemde cijns zal die slechts 

manen op voornoemd huis en erf. 

 

(dg: dictus) 

Dictus Henricus Bac (dg: here) ut supra hereditarium censum XII librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area quondam Ghibonis Vette filii quondam Elije Veren Berthen soen 

sita in Busco juxta pontem bladi inter hereditatem Martini filii 

naturalis quondam Johannis Ghovije (dg: -n) ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Vette avunculi olim primodicti Ghibonis Vette ex alio quem 

censum Willelmus Scilder erga primodictum Ghibonem Vette filium dicti 

quondam Elije emendo acquisierat prout in litteris et quem censum dictus 

Henricus Bac #in statu sue viduitatis# erga predictum Willelmum Scilder 

acquisierat (dg: prou) ut dicebat hereditarie vendidit dicto Petro cum 

omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod nec dictus 

emptor nec (dg: quicumque) possessor quicumque dicti census ipsum censum 

monebit aut prosequetur nisi ad et supra domum et aream predictam ut ipse 

emptor recognovit et sub obligatione dicti census promisit Henrico Bac 

predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 096r 06 za 21-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Bac een n-erfcijns van 10 

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

Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), gaande uit 

voornoemd huis en erf en voornoemde cijns van 12 pond. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Henrico Bac 

hereditarium censum X librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et pro primo termino ad nativitatis Domini proxime 

futurum ex dicta domo et area et ex predicto censu XII librarum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 096r 07 za 21-03-1405. 

En hij kan terugkopen, deels of geheel, gedurende 6 jaar, elk pond met 10 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Per keer 

wordt niet minder teruggekocht dan 40 schelling erfcijns. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Gerardus Scilder, Willelmus Broet de jongere en 

Henricus Hadewigen bontwerker. 

 

Et poterit redimere #in parte vel in toto# ad spacium sex annorum festum 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente quamlibet libram dicti census cum X Hollant gulden monete 

quondam comitis Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et 

cum (dg: pacco) censu anni redemptionis ut in forma tali annexa 

conditione quod non redimet minus una vica simul quam XL solidos 

hereditarii census. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis marcii die 
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XXI hora prime presentibus Gerardo Scilder (dg: Ger) Willelmo Broet 

juniore et Henrico Hadewigen pellifice. 

 

BP 1184 f 096r 08 za 21-03-1405. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Henricus Bac 100 Hollandse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Henrico Bac centum Hollant 

gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.096v. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1405. 

 

BP 1184 f 096v 01 za 21-03-1405. 

Destijds hadden de broers Johannes en Henricus, kvw Johannes van Gael, en 

Johannes Vos van Uden zvw Gerardus Vos van Venle in cijns uitgegeven aan 

Henricus zvw Henricus Matheeus 8/9 deel van de stenen poort gnd Peter 

Schuts Poort, in Den Bosch, in de Orthenstraat, zoals die poort met 

toebehoren toebehoorde aan wijlen Laurencius Boijen voor een b-erfcijns van 

5 pond geld, aan Laurencius, Guedeldis, Egidius en Zoeta, kvw voornoemde 

Johannes van Gael, en aan Mathijas zvw Johannes Spornier van Os, te 

betalen, een helft met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius. Arnoldus 

van Bladel zvw Rodolphus Wise ev voornoemde Zoeta droeg thans over aan de 

secretaris, tbv Margareta wv voornoemde Henricus zvw Henricus Matheeus, 26 

schelling 8 penning b-erfcijns, die aan hem en zijn voornoemde vrouw Zoeta 

behoort, in voornoemde cijns van 5 pond, en hij deed afstand van voornoemde 

stenen poort tbv erfgenamen en opvolgers van wijlen voornoemde Henricus zvw 

Henricus Matheeus. De cijns van 26 pond 8 penning zal na overlijden van 

vooornoemde Margareta op dezelfde manier overerven als erfgoederen die 

voornoemde Margareta en wijlen Henricus zvw Henricus Matheeus, staande hun 

huwelijk, verworven hebben, volgens inhoud van het testament van wijlen 

voornoemde Henricus. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Henricus fratres liberi quondam 

Johannis de Gael et Johannes Vos de Uden filius quondam Gerardi Vos de 

Venle octo nonas partes cuiusdam porte lapidee dicte communiter Peter 

Scuts Poirt site in Busco in vico Orthensi cum (dg: attinentiis e) 

attinentiis et juribus universis eiusdem porte lapidee prout huiusmodi 

porta lapidea cum suis juribus (dg: ad) et attinentiis ad Laurencium 

quondam Boijen spectare consueverunt! dedissent ad hereditarium censum 

Henrico filio quondam Henrici Matheeus pro hereditario censu quinque 

librarum monete dando et solvendo Laurencio Guedeldi Egidio et Zoete 

liberis dicti quondam Johannis de Gael atque Mathije filio quondam 

Johannis Spornier de Os ab Henrico predicto filio quondam Henrici 

Matheeus hereditarie mediatim pasche et mediatim Remigii prout in 

litteris constitutus (dg: dictus) igitur Arnoldus de Bladel filius 

quondam Rodolphi Wise maritus et tutor legitimus dicte Zoete sue uxoris 

XXVI solidos et octo (dg: sex) denariios hereditarii census (dg: dicte m 

de) ad ipsum et dictam Zoetam eius uxorem spectantes in predicto censu 

quinque librarum (dg: monete) hereditarie supportavit mihi ad opus (dg: 

dicti Margarete filie quondam Henrici) Margarete relicte dicti quondam 

Henrici filii quondam Henrici Matheeus cum litteris et jure (dg: 

promittens super omnia) insuper predictus Arnoldus tamquam maritus etc 

super predicta (dg: per) porta lapidea cum suis juribus et attinentiis 

predictis et jure ad opus heredum et successorum dicti quondam Henrici 

filii quondam Henrici Matheeus hereditarie renunciavit promittens super 

omnia habita et habenda de predictis XXVI !sex solidis et (dg: se) octo 

denariis hereditarii census et de predictis (dg: nonis) octo nonis 

partibus dicte porte warandiam (dg: et obligationem deponere et #in# de 
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jamdicto censu existentem et obligationem in dictis octo nonis partibus 

dicte porte existentem excepto dicto censu) et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Laurencii Boijen et 

quorumcumque heredum et successorum dictorum quondam Laurencii Boijen 

(dg: de) et Johannis de Gael deponere {nieuwe regel} 

tali annexa conditione quod dictus census XXVI solidorum et octo 

denariorum devolvetur post decessum dicte Margarete similiter 

hereditatibus quas dicti Margareta et quondam Henricus filius quondam 

Henrici Matheeus stante integro thoro et legitimo matrimonio inter eosdem 

acquisierant aut acquisierat juxta tenorem testamenti eiusdem quondam 

Henrici. Testes Neijnsel et Gerardus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1184 f 096v 02 za 21-03-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Bladel ev Zoeta dvw Johannes van Gael, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Hadewigis dvw Laurencius 

Boijen, droeg over aan Johannes Vos van Uden en Jordanus Hack 1/3 deel dat 

aan hem behoort in een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, welke cijns wijlen voornoemde 

Laurencius Boijen gekocht had van Hermannus Ketelaer de jongere. 

 

Dictus Arnoldus de Bladel maritus et tutor legitimus Zoete sue uxoris 

filie quondam Johannis de Gael ab eodem quondam Johanne et quondam 

Hadewige eius uxore filia quondam Laurencii Boijen pariter genite (dg: 

super hereditario) terciam partem ad se spectantem in hereditario censu 

quatuor librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini quem censum dictus quondam Laurencius Boijen erga 

Hermannum Ketelaer juniorem emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Vos de Uden et Jordano Hack cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Laurencii et quorumcumque 

heredum eorundem quondam Laurencii et quondam Johannis de Gael deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 096v 03 za 21-03-1405. 

Johannes Broet ev Mechtildis dvw Henricus Aben droeg over aan Gerardus 

Scilder 1/3 deel dat aan hem behoort in een b-erfcijns van 32 schelling 

geld, die wijlen voornoemde Henricus Aben beurde, een helft met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen 

Elizabeth van Zonne wv Petrus van Zonne, in Den Bosch, ter plaatse gnd Oude 

Dieze, tussen erfgoed van Henricus van Os van Loet enerzijds en erfgoed van 

Johannes Wederhout anderzijds. 

 

Johannes Broet maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Henrici Aben terciam partem ad se spectantem in hereditario censu 

XXXII solidorum monete quem censum dictus quondam Henricus Aben solvendum 

habuit hereditarie et annuatim mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area quondam Elizabeth de Zonne (dg: filii) relicte quondam Petri 

de Zonne sita in Busco ad locum dictum Aude Dijese inter hereditatem 

Henrici de Os de Loet ex uno et inter hereditatem Johannis Wederhout ex 

alio (dg: ut d que di) ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo Scilder 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Henrici Aben deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum 

sabbato post reminiscere. 

 

BP 1184 f 096v 04 za 21-03-1405. 

Matheus Posteel de jongere zvw Henricus Posteel ev Elizabeth dvw Henricus 

Aben droeg over aan voornoemde Gerardus Scilder 2/3 deel, dat aan 

voornoemde Elizabeth en haar broer Goeswinus, kvw voornoemde Henricus, 

gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus, in voornoemde cijns. 
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-. 

Matheus Posteel junior #filius quondam Henrici Posteel# maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici Aben duas tercias 

partes dicte Elizabeth et Goeswino eius fratri liberis dicti quondam 

Henrici de morte eiusdem quondam Henrici successione advolutas in censu 

predicto hereditarie supportavit dicto Gerardo promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Henrici Aben 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 096v 05 za 21-03-1405. 

Voornoemde Matheus beloofde dat voornoemde Goeswinus, zodra hij in Den 

Bosch is teruggekeerd, tbv voornoemde Gerardus afstand zal doen van de 

cijns. 

 

Dictus Matheus promisit super omnia quod ipse predictum Goeswinum 

quamcito ad Buscum redierit super predicto censu et jure ad opus dicti 

Gerardi hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 096v 06 za 21-03-1405. 

Mechtildis wv voornoemde Henricus Aben machtigde haar schoonzoon Matheus 

Posteel de jongere haar renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Mechtildis relicta dicti quondam Henrici Aben dedit et contulit Matheo 

Posteel juniori eius genero potestatem monendi suos redditus census et 

pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur usque ad 

revocationem. Testes datum supra. 

 

1184 f.097r. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1405. 

 

BP 1184 f 097r 01 za 21-03-1405. 

(dg: Willelmus zv Willelmus Broedeken: de helft van een stenen muur). 

 

(dg: Willelmus filius Willelmi Broedeken medietatem muri lapidei). 

 

BP 1184 f 097r 02 za 21-03-1405. 

Willelmus zv Willelmus Broedeken verkocht aan Henricus Hadewigen bontwerker 

de helft van de nieuwe stenen muur van de kamer van voornoemde Willelmus, 

welke kamer gelegen is in Den Bosch, aan de Kerkstraat, achter het oude 

huis van voornoemde Willelmus Broedeken naast het huis van voornoemde 

Henricus, te weten de helft van de muur naast voornoemd erfgoed van 

Henricus. Henricus mag in die helft bouwen en zijn gebouwen daaraan met 

ankers bevestigen. Wat Henricus daarbij breekt moet hij voor eigen rekening 

herstellen. Henricus zal op de muur een goot plaatsen, die hij voor eigen 

rekening zal onderhouden. Henricus zal zijn gebouwen niet hoger maken dan 

voornoemde kamer thans is. 

 

Willelmus filius Willelmi Broedeken medietatem cuiusdam novi muri lapidei 

(dg: consistentis cum suo fundo) camere (dg: pos) dicti Willelmi que 

camera sita est in Busco ad vicum ecclesie retro domum antiquam (dg: 

dicti) dudum dicti Willelmi Broedeken contigue juxta domum Henrici 

Hadewigen pellificis scilicet illius muri qui murus situs est contigue 

juxta predictam hereditatem dicti Henrici illam vero medietatem (dg: 

dicti) cum suo fundo dicti muri que sita est versus dictam hereditatem 

dicti Henrici hereditarie vendidit dicto Henrico promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere (dg: ?l) additis conditionibus 

sequentibus primo videlicet quod dictus Henricus in dicta medietate muri 

ad eius profectum et utilitatem edificare poterit et valebit et quod idem 

Henricus emptor sua edificia cum ancharis! dictis anckeren in dicto 

integro muri ad eius profectum firmare valebit sine contradictione 

cuiuscumque et quidquid ipse Henricus in ipso muro fregerit hoc ille 
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absque (dg: di) expensis dicti venditoris recuperabit item quod dictus 

Henricus supra predictum murum situabit aut situari procurabit unum 

guttarium quod guttarium idem Henricus emptor sub eius propriis expensis 

et laboribus et absque expensis et laboribus dicti Willelmi venditoris in 

bona dispositione tenebit et conservabit atque quod dictus Henricus 

emptor sua edificia ab ipso in posterum supra predictum murum edificanda 

et ponenda non edificabit altius quam camera predicta dicti venditoris 

ibidem ad presens est edificata et constructa quas conditiones dicti 

venditor et emptor promiserunt mutuo super omnia ratas servare et 

fideliter facere et cum effectu adimplere. Testes Tijt et Gerardus datum 

sabbato post reminiscere. 

 

BP 1184 f 097r 03 za 21-03-1405. 

Jordanus zv Godefridus Vos droeg over aan Henricus Bac zvw Godescalcus zvw 

Rodolphus Roesmont 1/8 deel dat aan hem behoort in de helft, die aan 

Mechtildis wv voornoemde Godescalcus behoorde, in een stuk moer, gelegen in 

een erfgoed gnd Stalberg, welk erfgoed gelegen is in Oisterwijk, en welk 

deel, dat ligt aan de kant richting Oisterwijk, 650 roeden meet, het deel 

over de einden in twee helften te verdelen en dan de helft richting 

Moergestel, welke helft Hilla dvw Ghibo Bogart verkocht had aan Arnoldus 

van Laerhoven de jongere zv Arnoldus van Laerhoven (voor ½) en aan de 

broers Johannes (voor ¼) Willelmus en voornoemde Jordanus (samen voor ¼), 

kv voornoemde Godefridus Vos. 

 

Jordanus filius Godefridi Vos octavam partem ad se spectantem in 

medietate que ad Mechtildem relictam quondam Godescalci filii quondam 

Rodolphi Roesmont spectabat in pecia hereditatis dicte moer sita in 

hereditate dicta Stalberch (dg: Venne) que hereditas Stalberch vocata 

sita est in parrochia de Oesterwijc et que pars continet sexcentas et 

quinquaginta virgatas et que pars sita est ibidem in latere versus 

Oesterwijc scilicet dividendo dictam partem in duas partes equales per 

fines illam videlicet medietatem antedicte partis que medietas sita est 

versus villam de Gestel quam medietatem Hilla filia quondam Ghibonis 

Bogart vendiderat Arnoldo de Laerhoven juniori filio Arnoldi de Laerhoven 

Johanni Willelmo et dicto Jordano fratribus liberis dicti Godefridi Vos 

scilicet primodicto Arnoldo pro una medietate dicto Johanni pro una 

quarta parte et dictis Willelmo et Jordano pro una quarta parte (dg: 

prout in litteris) legitime supportavit Henrico Bac filio dicti quondam 

Godescalci (dg: s) cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis cespitibus ex 

dicta medietate fossis et amotis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 097r 04 za 21-03-1405. 

Elizabeth dvw Johannes Veerdonc, door wijlen voornoemde Johannes verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Yda dvw Godinus smid, verkocht aan Everardus van den 

Zoe de helft die aan haar behoort in een b-erfcijns van 7 pond 10 schelling 

geld, die Johannes van Conden en Johannes van den Hoernic moesten betalen 

aan de gezusters Heijlwigis, Hadewigis en Mechtildis, begijnen, dvw Godinus 

smid en tantes van voornoemde Elizabeth, gaande uit de helft van een stuk 

land dat was van wijlen voornoemde Godinus, welk stuk land 18 passen breed 

is, in Nuland gelegen, op de plaats gnd Groet Nuwelant, tussen Rodolphus 

van Tula enerzijds en Elizabeth Hels anderzijds, met een eind strekkend aan 

de sloot gnd Hoefgrave en met het andere eind aan de plaats gnd Wolfsdijke, 

welke helft voornoemde gezusters Heijlwigis, Hadewigis en Mechtildis voor 

voornoemde cijns hadden uitgegeven aan voornoemde Johannes van Conden en 

Johannes van den Hoernic. Van welke cijns hr Theodericus Raet investiet van 

de kerk van Berlicum en zijn zusters Elizabeth en Heijlwigis, kvw Gerardus 

Raet, en Rodolphus Kuijst het deel dat aan hen in die cijns en in andere 

erfelijke goederen behoort, hadden overgedragen aan voornoemde Elizabeth, 

tbv haar en Walterus van Os zvw Walterus van Os. En welke helft van de 18 
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passen nu aan voornoemde Everardus behoort. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis Veerdonc ab eodem quondam Johanne et 

quondam Yda eius uxore filia quondam Godini fabri pariter genita cum 

tutore medietatem ad se spectantem ut dicebat in hereditario censu septem 

librarum et X solidorum monete quem Johannes de Conden et Johannes van 

den Hoernic solvere consueverunt et tenebantur Heijlwigi Hadewigi et 

Mechtildi sororibus beghinis filiabus quondam Godini fabri ex medietate 

pecie terre que fuerat dicti quondam Godini XVIII passus in latitudine 

continente site in parrochia de Nuwelant supra locum dictum Groet 

Nuwelant inter hereditatem Rodolphi de Tula ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Hels ex alio tendentis cum uno fine supra fossatum dictum 

Hoefgrave et cum reliquo fine ad locum Wolfsdijke nuncupatum quam 

medietatem dicte Heijlwigis Hadewigis et Mechtildis sorores (dg: erga) 

dederant ad censum prefatis Johanni de Conden et Johanni van den Hoernic 

scilicet pro censu predicto prout in litteris quas vidimus et de (dg: 

quibus) quo censu dominus Theodericus Raet investitus (dg: de) eccclesie 

de Berlikem Elizabeth et Heijlwigis (dg: fi) eius sorores liberi quondam 

Gerardi Raet et Rodolphus Kuijst totam partem et omne jus eis competentes 

in predicto censu et in quibusdam aliis bonis hereditarie supportaverant 

predicte Elizabeth ad opus sui et ad opus Walteri de Os filii quondam 

Walteri de Os prout in litteris quas vidimus (dg: hereditarie vendidit) 

et quam medietatem predictam dictorum (dg: XVIII #VII lib#) #XVIII# 

passuum terre dicta Elizabeth nunc ad Everardum van den Zoe pertinere 

dicebat hereditarie vendidit dicto Everardo cum litteris et jure 

#occacione# promittens (dg: super) cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dictarum Heijlwigis 

Hadewigis et Mechtildis (dg: ei) sororum ipsius Elizabeth materterarum et 

quorumcumque heredum earundem sororum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 097r 05 za 21-03-1405. 

Johannes van Berlikem zvw Johannes Olij verkocht aan Johannes van Best 

clericus een n-erfcijns van 16 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit al zijn goederen, die hij heeft en zal verkrijgen. 

 

Johannes de Berlikem filius quondam Johannis Olij hereditarie vendidit 

Johanni de Best clerico hereditarium censum XVI librarum monete solvendum 

hereditarie Johannis (dg: et in Busco) ex omnibus et singulis bonis dicti 

venditoris habitis et habendis promittens super omnia habita et habenda 

(dg: ratam) warandiam. Testes Neijnsel et Gerardus datum sabbato post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 097r 06 za 21-03-1405. 

Nijcholaus Scilder zv Willelmus Hels verklaarde ontvangen te hebben van 

Willelmus Broet zv Willelmus alle achterstallige termijnen tot en met 

afgelopen Sint-Thomas (zo 21-12-1404) van een b-erfcijns van 12 pond geld, 

die wijlen Nijcholaus Scilder beurde uit een huis en erf, waarin 

eerstgenoemde Willelmus thans woont. 

 

Nijcholaus Scilder filius Willelmi Hels palam recognovit sibi fore 

satisfactum per Willelmum Broet filium Willelmi de omnibus arrestadiis 

(dg: sibi et) dicto suo patri sibique et suis coheredibus restantibus de 

hereditario censu XII librarum monete quem solvendum habuit quondam 

Nijcholaus Scilder ex domo et area in qua primodictus (dg: ar) Willelmus 

ad presens moratur (dg: ut dicebat promittens super omnia dictum 

Willelmum de premissis indempnem servare testes) #a quocumque tempore 

usque ad festum Thome proxime preteritum# promittens super omnia dictum 

Willelmum indempnem servare. Testes Goeswinus et Gerardus datum supra. 

 

1184 f.097v. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1405. 
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 secunda post oculi: maandag 23-03-1405. 

 tercia post oculi: dinsdag 24-03-1405. 

 tercia post octavas pasche: dinsdag 28-04-1405. 

 

BP 1184 f 097v 01 za 21-03-1405. 

(dg: Luijtgardis dvw Arnoldus van Vlijmen: de helft van een huis en erf). 

 

(dg: Luijtgardis filia quondam Arnoldi de Vlijmen cum tutore medietatem 

domus et aree). 

 

BP 1184 f 097v 02 za 21-03-1405. 

Johannes zvw Johannes van Zelant wollenklerenwever verkocht aan Metta dvw 

Bartholomeus Hadewigen soen een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, die Denkinus van den Rusven beloofd had aan voornoemde 

Johannes zvw Johannes van Zelant, met Lichtmis in Nistelrode te leveren, 

gaande uit (1) de helft van een hoeve in Uden, ter plaatse gnd op Zelant, 

tussen wijlen Johannes van Scerpenberch enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) de helft van 3 morgen land, in Herpen, ter plaatse gnd Vlaessche, 

tussen Alardus sPapen enerzijds en Johannes Lemmens soen anderzijds, welke 

helft van de hoeve en van de 3 morgen voornoemde Denkinus in pacht 

verkregen had van eerstgenoemde Johannes, voor de grondcijns en voor 

voornoemde erfpacht, (3) de andere helft, die aan voornoemde Denkinus 

behoort, van voornoemde hoeve, welke andere helft voornoemde Denkinus mede 

tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Zelant textor laneorum legitime 

vendidit Mette filie quondam Bartholomei Hadewigen soen vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Mette et non ultra purificationis et in Busco tradendam #de et# ex 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Denkinus van den Rusven promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni 

filio quondam Johannis de Zelant hereditarie purificationis et in 

Nijsterle tradenda ex medietate mansi siti in parrochia de Uden ad locum 

dictum op Zelant inter hereditatem quondam Johannis de Scerpenberch ex 

uno et inter communitatem ex alio atque ex medietate trium jugerum terre 

sitorum in parrochia de Herpen in loco dicto Vlaessche inter hereditatem 

Alardi sPapen ex uno et inter hereditatem Johannis Lemmens soen #ex alio# 

quam medietatem mansi et trium jugerum terre dictus Denkinus erga (dg: 

predictum) primodictum Johannem pro censu domini fundi et pro predicta 

hereditaria paccione ad pactum acquisierat atque ex reliqua medietate ad 

dictum Denkinum spectante dicti mansi quam reliquam medietatem dictus 

Denkinus pro solutione dicte hereditarie paccionis ad pignus imposuerat 

prout in litteris promittens super omnia warandiam et sufficientem facere 

et cum mortua fuerit etc. Testes Neijnsel et Gerardus datum sabbato post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 097v 03 ma 23-03-1405. 

Rodolphus van den Broec zvw Theodericus verkocht aan Jordanus zvw Johannes 

Jacops soen van Rode, tbv Ermgardis ndvw Johannes van der Lijnden, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bosche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, 1 mud rogge groot, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Brake, tussen Henricus zvw Rutgherus van Erpe enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend bij erfgoed van Otto 

van Neijnsel en met het andere eind aan een beemd van wijlen Johannes Coman 

van Bucstel. De brief overhandigen aan Hilla Joerdens van Rode. 

 

Solvit. 

Rodolphus van den Broec filius quondam Theoderici hereditarie vendidit 

Jordano filio quondam Johannis Jacops soen de Rode ad opus Ermgardis 

filie naturalis quondam Johannis van der Lijnden hereditariam paccionem 
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unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

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

modium siliginis in semine capiente sita in parrochia de Rode sancte Ode 

ad locum dictum die Brake inter hereditatem Henrici filii quondam 

Rutgheri de Erpe (dg: u) ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex 

alio tendente cum uno fine (dg: ad) #prope# hereditatem Ottonis de 

Neijnsel (dg: ex uno) et cum reliquo fine ad quoddam pratum quondam 

Johannis Coman de Bucstel ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Berwout et Tijt datum 2a post oculi. Tradatur Hille Joerdens de 

Rode. 

 

BP 1184 f 097v 04 di 24-03-1405. 

Henricus die Becker en Johannes van Huessellingen, dienaren van de hertogin 

van Brabant, verhuurden aan Johannes van den Eijnde van den Huijsbergen het 

vorsterambt van Rosmalen, dat aan en behoort, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Kerstmis (do 25-12-1404), voor 31 oude Gelderse gulden 

of de waarde per jaar, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde Johannes 

van den Eijnde en met hem Amelius Ghiben soen, Gerardus van den Eijnde, 

Henricus Ghiben soen en Gerardus Hals zvw Ghibo Hals beloofden etc. 

 

Henricus die Becker et Johannes de Huessellingen famuli domine nostre 

ducisse Brabantie officium (dg: voirstariam) vorstarie de Roesmalen cum 

suis juribus et attinentiis ad se spectans ut dicebant locaverunt recto 

locacionis modo Johanni van den Eijnde van den Huijsbergen ab eodem ad 

spacium sex annorum festum nativitatis Domini proxime preteritum sine 

medio sequentium possidendum pro XXXI aude Gelre gulden seu valorem 

dandis eisdem ab alio (dg: p) Martini hyemalis promittentes super omnia 

indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

alter repromisit super omnia testes) alter (dg: repromisit) et cum eo 

Amelius Ghiben soen Gerardus van den Eijnde et Henricus Ghiben soen et 

Gerardus Hals filius quondam Ghibonis Hals repromiserunt indivisi super 

omnia etc. Testes Tijt et Spina datum (dg: quarta) 3a post oculi. 

 

BP 1184 f 097v 05 di 24-03-1405. 

Johannes van Dordrecht droeg al zijn roerende en gerede goederen over aan 

de secretariis, tbv Henricus, Johannes, Elizabeth en Elsbena, nkv 

eerstgenoemde Johannes, door hem verwekt bij Elizabeth dvw Henricus van 

Lijt. 

 

Johannes de Dordrecht omnia et singula sua bona mobilia et parata #habita 

et habenda# quocumque locorum consistentia ut dicebat legitime 

supportavit mihi ad opus Henrici Johannis Elizabeth et Elsbene (dg: 

filiar) puerorum naturalium (dg: dicti) primodicti Johannis ab eodem et 

Elizabeth filia quondam (dg: Johannis) #Henrici# de Lijt pariter 

genitorum (dg: promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere) promittens super habita et habenda ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 097v 06 di 24-03-1405. 

Lucas Meeus soen van Beke droeg over aan Willelmus van der Aa zvw Gerardus 

Persoens 4 pond jaarlijks paijment dat ten tijde van de betaling van dat 

geld in de beurs gaat, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis met 

zijn hofstad, tuin en aangelegen akker, in Beek, tussen het water gnd die 

Meer en de gemeint, welk huis, hofstad, tuin en akker behoren aan Johannes 

van der Berghelen van Mierle, en welke 4 pond Bartholomeus gnd Meeus van 

Beke gekocht had van voornoemde Johannes van Berghelen, zijn vrouw 

Margareta en zoon Everardus. Met achterstallige termijnen. 

 

Lucas Meeus soen de Beke quatuor libras annue pecunie pagamenti (dg prout 

in quolibet) prout tempore solutionis huiusmodi pecunie ad bursam 
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currentis solvendas anno quolibet purificationis ex domo cum suis (dg: 

attinentiis orto) domistadio et orto et agro sibi adiacente in parrochia 

de Beke (dg: inter tusse) inter aquam dictam die Meer et inter 

communitatem qui domus domistadium ortus et ager ad Johannem (dg: de) van 

der Berghelen de Mierle (dg: in) spectant et quas quatuor libras 

Bartholomeus dictus Meeus de Beke erga dictum Johannem de Berghelen 

Margaretam eius uxorem et Everardum eius filium emendo acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo van der Aa filio quondam Gerardi 

Persoens cum omnibus arrestadiis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 097v 07 di 24-03-1405. 

Henricus Pape de jongere zvw Johannes Pape deed tbv zijn broer Arnoldus zvw 

voornoemde Johannes afstand van een huis en hofstad, in Gansoijen, tussen 

kvw Henricus van Boxtel richting het noorden en de weg gnd die Kercwech 

richting het zuiden, zoals voornoemde goederen behoorden aan wijlen 

voornoemde Johannes Pape. 

 

Solvit II grossos et scabini noluerunt. 

Henricus Pape (dg: fi) junior filius quondam Johannis Pape super domo 

domistadio sitis in Ganzoijen inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

de Boxtel versus septentrionem et inter viam (dg: qua itur ve) dictam die 

Kercwech versus meridiem prout premissa ad dictum quondam Johannem Pape 

spectare consueverunt ut dicebat et super jure ad opus Arnoldi sui 

fratris filii dicti quondam Johannis hereditarie renunciavit promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 097v 08 di 28-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus en zijn zuster Elizabeth, kvw Johannes Pape, droegen 

het voornoemde over aan Johannes Broes Ygrams soen. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus et Elizabeth eius soror liberi quondam Johannis Pape cum 

tutore premissa #hereditarie# supportaverunt Johanni Broes Ygrams soen 

(dg: ?j) cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goeswinus et Spina datum 

tercia post octavas pasche. 

 

1184 f.098r. 

 tercia post octavas pasche: dinsdag 28-04-1405. 

 in festo annunciationis beate Marie: woensdag 25-03-1405. 

 

BP 1184 f 098r 01 di 28-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus en Elizabeth droegen het hieronder geschrevene over aan 

voornoemde Johannes Broes. 

 

Solvit. 

Dicti Arnoldus et Elizabeth cum tutore infrascripta hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni Broes cum litteris et jure promittentes 

indivisi cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Goeswinus et Spina datum tercia post octavas 

pasche. 

 

BP 1184 f 098r 02 di 24-03-1405. 

Voornoemde Henricus Pape de jongere zvw Johannes Pape deed tbv zijn 

voornoemde broer Arnoldus zvw voornoemde Johannes afstand van een tuin, gnd 

een kerseboem hage, en 2½ voet land buiten voornoemde tuin, in het westen, 

richting het huis van hr Willelmus van Bucstel ridder, zoals dit behoorde 

aan wijlen voornoemde Johannes Pape. 
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Solvit II grossos et scabini noluerunt. (dg: solvit II grossos). 

Dictus Henricus super quodam orto dicto een kerseboem hage et super 

duabus et dimidia pedatis terre sitis extra dictum ortum versus occidens 

versus domum domini Willelmi de Bucstel militis prout ad dictum quondam 

Johannem spectare consuevit (dg: ut d) et super jure ut dicebat (dg: 

hereditarie) ad opus dicti Arnoldi sui fratris hereditarie renunciavit 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 098r 03 di 24-03-1405. 

Johannes van Ghestel zvw Johannes van Ghestel, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen jkvr Gertrudis dvw Johannes van Nuwelant, droeg 

over aan mr Johannes van Zelant zvw Rodolphus 3 pond b-erfcijns, 1 oude 

groot Tournoois geld van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, uit een 

b-erfcijns van 12 pond voornoemd geld, welke cijns van 12 pond Johannes van 

Nuwelant en Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder 

beloofd hebben aan Wolterus zvw Colen van Ople, met Sint-Martinus te 

betalen, welke 3 pond nu aan hem behoort. 

 

Johannes de Ghestel filius quondam Johannis de Ghestel ab eodem quondam 

Johanne et quondam domicella Gertrude filia quondam Johannis de Nuwelant 

pariter genitus tres libras hereditarii census grosso Turonensi denario 

monete Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato de hereditario 

censu duodecim librarum dicte monete quem censum XII librarum Johannes de 

Nuwelant et Willelmus de Nuwelant filius! quondam domini Henrici de 

Nuwelant militis promiserunt (dg: se) indivisi super (dg: omnia) se et 

bona sua omnia in quibuscumque locis consistentia perpetue et hereditarie 

Woltero filio quondam !Colen de Ople anno quolibet Martini hyemalis prout 

in litteris #quas vidimus# et quas tres libras nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit magistro Johanni de Zelant filio quondam 

Rodolphi cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et quorumcumque suorum heredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 098r 04 di 24-03-1405. 

Johannes Balijart beloofde aan Godefridus zv Johannes Stakenborch 20 

Hollandse gulden van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Johannes Balijart promisit Godefrido (dg: Johanni) filio Johannis 

Stakenborch XX Hollant gulden comitis Willelmi seu valorem ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 098r 05 wo 25-03-1405. 

Gerardus Baliart droeg over aan mr Johannes van Zelant zvw Rodolphus en 

Hector zvw Amelius Specier (1) de helft van een windmolen, staande tussen 

Lith en Lithoijen, met maalrecht en toebehoren van deze helft, (2) ¼ deel 

van een een molen, staande in Groot Lith, (2) de andere helft, die behoort 

aan Gerardus Bastaert van Bathenborch, van voornoemde windmolen, al hetgeen 

aan eerstgenoemde Gerardus was overgedragen door Nijcholaus van Eijndoven 

zvw Johannes van Eijndoven. 

 

Gerardus Baliart medietatem molendini venti consistentis inter Lijt et 

Lijttoijen atque jus usum et officium molitionis et omnes et singulas 

attinentias dicte medietatis molendini atque quartam partem cuiusdam 

molendini consistentis in parrochia de Groet Lijt atque reliquam 

medietatem que ad Gerardum Bastaert de Bathenborch spectabat molendini 

venti predicti supportatas primodicto Gerardo a (dg: Ge) Nijcholao de 

Eijndoven filio quondam Johannis de Eijndoven prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Johanni de Zelant filio quondam Rodolphi 

et Hectori (dg: Specier) filio quondam Amelii Specier cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes Berwout et Spina datum in festo annunciationis 

beate Marie. 

 

BP 1184 f 098r 06 wo 25-03-1405. 

Voornoemde Gerardus Baliart droeg over aan voornoemde mr Johannes van 

Zelant zvw Rodolphus en Hector zvw Amelius Specier 1/6 deel, dat aan 

Johannes Hollander zvw Hermannus Volre behoorde, in (1) de helft van 6 pond 

5 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend, en de helft van 4 mud rogge, Bossche maat, die 

Wijnricus van Oijen schout in Den Bosch beloofd heeft aan Ghisbertus van 

Litte zv Bernardus Nuver, jaarlijks te betalen en te leveren gaande uit de 

helft van de windmolen, staande tussen Lith en Lithoijen, en het maalrecht, 

en ander toebehoren van de helft, (2) de helft van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 3 pond 2 schelling 6 penning 

oude pecunia, die hr Bernardus investiet van ¼ deel (dg: kapel) van de kerk 

van Hardewijc beurde, gaande uit ¼ deel van de windmolen, staande in Groot 

Lith, aan voornoemde Gerardus overgedragen door Nijcholaus van Eijndoven 

zvw Johannes. 

 

Dictus Gerardus unam sextam partem que ad Johannem Hollander filium 

quondam Hermanni Volre spectabat (dg: im e) #in# medietate sex librarum 

et quinque solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato et in (dg: e) medietate 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quos et quas Wijnricus de 

Oijen scultetus in Busco Ghisberto de (dg: Lijt filio) Litte filio !G 

Bernardi Nuver solvere promisit annuatim ex medietate molendini venti 

consistentis inter Lijt et Lijttoijen et ex jure usu et officio 

molitionis et ceteris attinentiis dicte medietatis item in medietate 

hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis dicte mensure et 

hereditarii census trium librarum duorum solidorum et sex denariorum 

antique pecunie quos dominus Bernardus investitus quarte (dg: capelle) 

partis ecclesie de Hardewijc se solvendos habere dicebat hereditarie de 

quarta parte molendini venti consistentis in parrochia de Groet Lijt 

supportatas! dicto Gerardo a Nijcholao de Eijndoven filio quondam 

Johannis prout in litteris hereditarie supportavit magistro Johanni et 

Hectori predictis cum litteris et aliis et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 098r 07 wo 25-03-1405. 

Vooornoemde Gerardus Baliart droeg over aan voornoemde mr Johannes van 

Zelant zvw Rodolphus en Hector zvw Amelius Specier 1/7 deel, dat aan 

Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes en zijn vrouw Margareta dvw Hermannus 

Volre behoort, in (1) de helft van 6 pond 5 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, en 

in de helft van 4 mud rodde, Bossche maat, die Wijnricus van Oijen schout 

in Den Bosch beloofd heeft aan Ghisbertus van Lijt zv Bernardus Nuver, 

gaande uit de helft van de windmolen, staande tussen Lith en Lithoijen, en 

uit het maalrecht en ander toebehoren, (2) de helft van een b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 3 pond 2 schelling 6 

penning oude pecunia, die wijlen hr Bernardus investiet van ¼ deel van de 

kerk van Hardewijc beurde, gaande uit ¼ deel van de windmolen, staande in 

Groot Lith, aan voornoemde Gerardus overgedragen door voornoemde Nijcholaus 

van Eijndoven. 

 

Dictus Gerardus unam septimam partem ad Nijcholaum de Eijndoven filium 

quondam Johannis et Margaretam eius uxorem filiam quondam Hermanni Volre 

spectantem in medietate sex librarum et quinque solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato et in medietate quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

quas! Wijnricus de Oijen scultetus in Busco Ghisberto de Lijt (dg: 

solvere promisit) filio Bernardi Nuver solvere promisit annuatim ex 
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medietate molendini venti consistentis inter Lijt et Lijttoijen et ex 

jure usu et officio molitionis et ceteris suis attinentiis necnon in 

medietate hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco et hereditarii census trium librarum duorum solidorum et sex 

denariorum antique pecunie (dg: domini) #domino?# quondam Bernardi! 

investiti! quarte partis ecclesie de Hardewijc solvend[orum?] ex quarta 

parte molendini venti consistentis in parrochia de Groet Lijt supportatam 

dicto Gerardo a Nijcholao de Eijndoven predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Johanni et Hectori predictis cum 

litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum súpra. 

 

BP 1184 f 098r 08 wo 25-03-1405. 

Voornoemde Gerardus Baliart droeg over aan mr Johannes van Zelant zvw 

Rodolphus en Hector zvw Amelius Specier 3/7 deel van (1) de helft van 6 

pond 5 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, en van 4 mud rogge, Bossche maat, die Wijnricus van 

Oijen schout in Den Bosch, beloofd heeft aan Ghisbertus van Lijt zv 

Bernardus Nuver, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en een 

b-erfcijns van 3 {f.098v} pond 2 schelling 6 penning, oude pecunia, 

jaarlijks gaande uit ¼ deel van de windmolen staande in Groot Lith, aan 

voornoemde Gerardus overgedragen door Nijcholaus van Eijndoven zvw 

Johannes. 

 

Dictus Gerardus tres septimas partes #medietatis# sex librarum et quinque 

solidorum grosso Turonensi monete Francie antiquo pro XVI denariis 

computato et quatuor modiorum (dg: sig) siliginis mensure de Busco quos 

Wijnricus de Oijen scultetus in Busco Ghisberto de Lijt filio Bernardi 

Nuver solvere tenebatur annuatim item hereditarie paccionis duorum 

modiorum siliginis dicte mensure et hereditarii census trium 

 

1184 f.098v. 

 in festo annunciationis: woensdag 25-03-1405. 

 

BP 1184 f 098v 01 wo 25-03-1405. 

librarum duorum solidorum et sex denariorum antique pecunie solvendorum 

annuatim de quarta parte molendini venti consistentis in parrochia de 

Groet Lijt supportatas Gerardo predicto a Nijcholao (dg: filio) de 

Eijndoven filio quondam Johannis prout in litteris hereditarie 

supportavit magistro Johanni de Zelant filio quondam Rodolphi et Hectori 

filio quondam Amelii Specier cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Berwout et Spina datum in festo annunciationis. 

 

BP 1184 f 098v 02 wo 25-03-1405. 

Voornoemde mr Johannes van Zelant droeg over aan Hector zvw Amelius Specier 

de helft van de helft van de windmolen staande in Lith, met maalrecht en al 

het toebehoren van de helft van de windmolen, welke helft van de windmolen 

voornoemde mr Johannes van Zelant zvw Rodolphus van Zelant verworven had 

van Johannes van Ghemert. 

 

Dictus magister Johannes de Zelant medietatem medietatis molendini venti 

in (dg: Lij) Litte consistentis simul cum toto jure et officio molendi 

seu usu ipsius medietatis dicti molendini venti singulis et universis 

quam medietatem molendini venti dictus magister Johannes de Zelant filius 

quondam Rodolphi de Zelant erga Johannem de Ghemert acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Hectori filio quondam Amelii Specier cum 

litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 098v 03 wo 25-03-1405. 

Voornoemde mr Johannes van Zelant droeg over aan voornoemde Hector zvw 
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Amelius Specier (1) de helft van alle goederen van Johannes van Nuwelant en 

Willelmus van Nuwelant zvw Henricus van Nuwelant ridder, aan Ghisbertus van 

de Doorn gerechtelijk verkocht door hr Henricus Stierken priester, (2) 

{waarschijnlijk is ook hier bedoeld: de helft van} alle goederen en 

bezittingen van jkvr Hildegardis van Lit en haar kinderen Johannes en 

Gerardus, aan Ghisbertus van de Doorn gerechtelijk verkocht door broeder 

Johannes Lijsscap kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, welke goederen 

en bezittingen voornoemde mr Johannes verworven had van Johannes van 

Ghemert. 

 

Dictus magister Johannes #medietatem# omnium bonorum (verbeterd uit: 

omnia bona) Johannis de Nuwelant et Willelmi de Nuwelant filii quondam 

Henrici de Nuwelant militis quocumque locorum consistentium venditorum 

Ghisberto de Spina a domino Henrico Stierken presbitro per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco atque universa bona et 

possessiones domicelle Hildegardis de Lit Johannis et Gerardi eius 

liberorum in quibuscumque locis consistentes venditas Ghisberto de Spina 

a fratre Johanne Lijsscap conventuali conventus de Porta Celi prope 

Buscum per judicem mediante sententia scabinorum in Busco et quas bona et 

hereditates dictus magister Johannes erga Johannem de Ghemert acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Hectori predicto cum litteris 

(dg: et jure) et aliis et jure occacione promittens (dg: ut supra testes) 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 098v 04 wo 25-03-1405. 

Voornoemde mr Johannes van Zelant en Hector zvw Amelius Specier maakten een 

erfdelling van goederen, gelegen in Groot Lith, die aan hen behoren. 

Voornoemde mr Johannes kreeg (1) een kamp, 1½ morgen groot, ter plaatse gnd 

op Beemden, naast de zegedijk, (2) ½ morgen land, tussen Arnoldus van Hees 

enerzijds en de zegedijk anderzijds, (3) een kamp, 3½ morgen groot, tussen 

wijlen Zebertus Lambrechts soen enerzijds en voornoemde dijk anderzijds, 

(4) de helft of iets meer of minder van een kamp, aldaar, ter plaatse gnd 

die Lijens Velden, tussen de sloot van Lithoijen enerzijds en Arnoldus van 

Hoemen en Theodericus Bac zvw Gerardus anderzijds, met een eind strekkend 

aan de weg gnd die Tijendewech en met het andere eind aan wijlen Willelmus 

Balijart, te weten de helft richting voornoemde weg gnd Tiendwech, zoals 

omgraven, (5) 3 morgen land, tussen Arnoldus van Hoemen enerzijds en wijlen 

Ghibo Coppen soen anderzijds, (6) 4 hont land, ter plaatse gnd Lijensvelde, 

tussen de sloot gnd Hoefgrave enerzijds en Petrus van Waderle zvw Henricus 

Mudeken anderzijds, (7) 5 hont land, ter plaatse gnd Cleijn Beemden, tussen 

Jacobus Ghiben soen enerzijds en Petrus Kersmaker anderzijds, en de 

volgende maasdijken, te weten (8) een deel van de dijk gnd Twe Dijcke, 

tegenover de windmolen van Lith, (9) de helft van een stuk dijk, gnd Twe 

Dijcken, tegenover Ermgardis van Erwen, te weten de helft boven richting 

Lithoijen, (10) een stuk dijk, gnd Twe Dijcken, in de dijk gnd den 

Heemdijcke, (11) een stuk dijk, gnd Twe Dijcke, gelegen voor een steeg, gnd 

die Helsteghe, (12) een stuk dijk, gnd Een Dijcke, voor de hofstad van een 

zekere {hier staan: ..} gnd Saelden Hostat, (13) de helft van een stuk 

dijk, gnd Vier Dijcken, gelegen aan het eind van de erfgoederen gnd die 

Smael Stucken, te weten de helft beneden, (14) een stuk dijk, gnd Twe 

Dijcken, naast erfgoederen gnd die Poel Stucken, met (a) de grondcijnzen, 

(b) de helft van 29 pond oude pecunia, aan verschillende lieden, (c) de 

helft van een lijfrente van 8 nieuwe Gelderse gulden aan jkvr Elizabeth van 

Nuwelant. {f.099r} Voornoemde Hector heeft hierover recht van weg. Heel de 

deling in één brief zetten. Twee brieven. 

 

Ponetur tota divisio in una littera et duplicetur. 

Dictus magister Johannes et Hector palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam fecisse de (dg: l) quibusdam bonis #sitis in parrochia de 

Groet Lijt# ad se ut dicebant spectantibus mediante qua divisione quidam 

campus unum et dimidium jugera terre continens (dg: a) situs ad locum 
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dictum op Beemden contigue juxta aggerem dictum zeghedijcke atque 

dimidium juger terre situm inter hereditatem Arnoldi de Hees ex uno et 

inter aggerem dictum zeghedike ex alio item quodam campus (dg: quatuor 

et) tria et dimidium jugera terre continens situs inter hereditatem 

quondam Zeberti Lambrechts soen ex uno et dictum aggerem ex alio item 

medietas vel modicum plus aut modicum minus campi siti (dg: in di) ibidem 

in loco dicto die Lijens Velden inter fossatum de Lijttoijen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi de Hoemen et Theoderici Bac filii quondam (dg: 

Theoderici) #Gerardi# ex alio tendentis cum uno fine ad viam dictam die 

Tijendewech et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Willelmi Balijart 

scilicet illa medietas modicum plus vel minus dicti campi que sita est 

versus dictam viam Tiendwech vocatam prout huiusmodi medietas (dg: s) 

ibidem circumfossata est item (dg: tira j) tria jugera terre sita inter 

hereditatem Arnoldi de Hoemen ex uno et hereditatem quondam Ghibonis 

Coppen soen ex alio item quatuor hont terre sita in dicto loco 

Lijensvelde vocato inter fossatum dictum Hoefgrave ex uno et hereditatem 

Petri de Waderle filii quondam Henrici Mudeken ex alio item quinque hont 

terre sita in loco dicto Cleijn Beemden inter hereditatem Jacobi Ghiben 

soen ex uno et hereditatem Petri Kersmaker ex alio simul cum #aggeribus 

Mose sequentibus scilicet# quadam parte aggeris dicta Twe Dijcke sita 

(dg: ante) in oppositum molendini venti de Lijt et cum (dg: uno aggere 

sito in oppositum hereditatis Ermgardis de Erwen) medietate pecie aggeris 

dicte Twe Dijcken site in oppositum hereditatis Ermgardis de Erwen 

scilicet illa medietas que sita est superius versus Lijttoijen et cum 

pecia aggeris dicta Twe Dijcken sita in aggere dicto den Heemdijcke item 

cum pecia aggeris dicta Twe Dijcke sita ante quandam stegham dictam die 

Helsteghe item cum pecia aggeris dicta Een Dijcke sita ante domistadium 

cuiusdam {hier staan: ..} dicte Saelden Hostat et cum #medietate# pecie 

aggeris dicte (dg: Twe) #Vier# Dijcken (dg: site) site ad finem 

hereditatum dictarum die Smael Stucken #scilicet illa medietas que sita 

est inferius# et cum pecia aggeris dicta Twe Dijcken sita juxta 

hereditates dictas die Poel Stucken atque cum censibus dominorum fundi ex 

premissis solvendis atque cum medietate (dg: hereditarii census) XXIX 

librarum antique pecunie (dg: et un medietate vitalis pensionis) diversis 

personis atque medietate vitalis pensionis octo novorum Gelre gulden 

domicelle Elizabeth de Nuwelant quamdiu vixerit exinde solvende ut 

dicebant dicto magistro Johanni cesserunt in partem prout 

 

1184 f.099r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 099r 01 wo 25-03-1405. 

alter recognovit super quibus et jure etc promittens super omnia ratam 

servare et dampna equaliter portare additis sequentibus quod dictus 

magister Johannes medietatem dictarum XXIX librarum antique pecunia et 

medietatem pensionis octo novorum Gelre gulden taliter solvet exnunc 

deinceps et dictos aggeres perpetue taliter servabit quod dicto Hectori 

ac ad et supra bona dicti Hectoris dampna exinde non evenient prout 

dictus magister Johannes recognovit et super omnia dicto Hectori 

repromisit hoc etiam adiuncto quod dictus magister Johannes tenebitur 

dictum Hectorem perpetue viare per dictas hereditates sibi in partem 

cessas ad minus dampnum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 099r 02 wo 25-03-1405. 

Voornoemde Hector kreeg (1) een hofstad, tussen een gemene weg enerzijds en 

Petrus van Waderle zvw Henricus Mudeken anderzijds, (2) een kamp, gelegen 

achter voornoemde hofstad, ongeveer 2½ morgen groot, tussen erfgoed van de 

abt van Sint-Truiden enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (3) de helft 

of iets meer of minder van een kamp, ter plaatse gnd Lijensvelde, tussen de 

sloot van Lithoijen enerzijds en Arnoldus van Hoemen en Theodericus Bac zvw 

Gerardus anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Tiendwech, 
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en met het andere eind aan wijlen Willelmus Balijart, te weten de helft 

richting wijlen voornoemde Willelmus Balijart, zoals deze helft omgraven 

is, (4) 14 hont land, ter plaatse gnd Baex Beempt, tussen Reijnerus Bernts 

soen enerzijds en Andreas Andries soen anderzijds, (5) 9 hont land, tussen 

wijlen Arnoldus Nouten enerzijds en Luijta wv Henricus Robben soen 

anderzijds, (6) hont land, tussen wijlen Ghibo Coppen soen enerzijds en 

voornoemde mr Johannes anderzijds, (7) 4 hont land, ter plaatse gnd 

Borghelken, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Nijcholaus in 

de kerk van Groot Lith enerzijds en erfg vw Zebertus Lambrechts soen 

anderzijds, met de navolgende maasdijken (8) een stuk dijk, gnd Anderhalven 

Dijck, tegenover de molen van Lith, (9) 2 dijken, tegenover de steeg gnd 

die Helsteghe, (10) de helft van 2 dijken gelegen voor Ermgardis van Erwen, 

te weten de helft beneden, van welke twee dijken voornoemde mr Johannes de 

andere moet onderhouden, (11) 1½ dijk, ter plaatse gnd Heemdijcke, (12) een 

halve dijk aldaar, voorbij het hek gnd dreijboem, (13) 2 dijken van 4 

dijken, gelegen voor het erfgoed gnd die Smael Stucken, te weten de 2 

dijken die boven gelegen zijn, van welke 4 dijken voornoemde mr Johannes de 

andere twee moet onderhouden, (14) de dijk gelegen voor erfgoed van Luijta 

Hengmer, (15) de dijk gelegen aan het eind van erfgoederen gnd Westeracker, 

(16) de dijk gelegen aan de hoek gnd die Ham, met (a) de grondcijnzen, (b) 

de helft van 29 pond oude pecunia aan verschillende lieden, (c) de helft 

van de lijfrente van 8 nieuwe Gelderse gulden aan jkvr Elizabeth van 

Nuwelant. Vooornoemde mr Johannes heeft hierover recht van weg. 

 

Et mediante qua divisione domistadium situm inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem Petri de Waderle filii quondam Henrici Mudeken ex 

alio et quidam campus situs retro dictum domistadium (dg: juxta) duo et 

dimidium jugera terre continens vel circiter inter hereditatem abbatis 

sancti Trudonis ex uno et (dg: hereditatem) inter communem stegam ex alio 

(dg: inter medietas v) item medietas vel modicum plus aut minus campi 

siti in loco dicto Lijensvelde inter fossatum de Lijttoijen ex uno et 

inter !Arnoldi de Hoemen et Theoderici Bac filii quondam Gerardi ex alio 

tendentis cum (dg: f) uno fine ad viam dictam die Tiendwech et cum 

reliquo fine ad hereditatem Willelmi quondam Balijart scilicet illa 

medietas que sita est versus hereditatem dicti quondam Willelmi Balijart 

prout huiusmodi medietas ibidem jacet circumfossata item XIIII hont terre 

sita in loco dicto Baex Beempt inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex 

uno et hereditatem (dg: Andries) Andree Andries soen ex alio item novem 

hont terre sita inter hereditatem (dg: Ar) quondam Arnoldi Nouten ex uno 

et inter hereditatem Luijte relicte quondam Henrici Robben soen !item 

octo hont terre sita inter hereditatem (dg: q) quondam Ghibonis Coppen 

soen ex uno et inter hereditatem dicti magistri Johannis ex alio item 

quatuor hont terre sita in loco dicto Borghelken inter hereditatem 

spectantem ad altare sancti Nijcholai situm in ecclesia de Groet Lijt ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Zeberti Lambrechts soen ex alio 

simul cum #aggeribus Mose sequentibus scilicet# pecia aggeris dicta 

Anderhalven Dijck sita (dg: aut) in oppositum molendini de Lijt item cum 

duobus aggeribus sitis in oppositum steghe dicte die Helsteghe item (dg: 

unum g aggerem m) cum medietate duorum aggerum sitorum ante hereditatem 

Ermgardis de Erwen scilicet illa (dg: medietas) #medietate# que sita est 

inferius et de quibus duobus aggeribus dictus magister Johannes reliquum 

servare tenetur item (dg: unum et dimidium aggeres) #cum uno et dimidio 

aggeribus# sitis in loco dicto Heemdijcke item (dg: dimidium age) cum 

dimidio aggere sito ibidem ultra ameijdam dictam dreijboem item cum 

duobus aggeribus #de quatuor aggeribus# sitis ante hereditatem dictam die 

Smael Stucken scilicet cum illis duobus aggeribus que! siti sunt superius 

et de quibus quatuor aggeribus dictus magister Johannes reliquos duos 

servare tenetur et cum uno aggere sito ante hereditatem Luijte Hengmer 

(dg: -s) item cum uno aggere sito ad finem hereditatum dictarum 

Westeracker et cum uno aggere sito ad angulum dictum die Ham et cum 

censibus dominorum fundi exinde solvendis atque cum medietate XXIX 
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librarum antique pecunie diversis personis atque medietate vitalis 

pensionis octo novorum Gelre gulden domicelle Elizabeth de Nuwelant 

quamdiu vixerit exinde solvende ut dicebant dicto Hectori cesserunt in 

partem prout alter recognovit super quibus et jure etc promittens super 

omnia ratam servare et dampna equaliter portare additis sequentibus quod 

dictus Hector dictam! medietatem XXIX librarum et medietatem pensionis 

vitalis octo Gelre gulden exnunc deinceps taliter dabit et solvet ac 

dictos aggeres Mose taliter perpetue servabit quod dicto magistro Johanni 

ac ad et supra bona eiusdem dampna exinde non eveniant prout (dg: alter) 

dictus Hector recognovit et super omnia dicto magistro Johanni repromisit 

hoc etiam adiuncto quod dictus Hector viabit et viare tenebitur dictum 

magistrum Johannem perpetue per dictas hereditates sibi in partem cessas 

ad minus dampnum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 099r 03 wo 25-03-1405. 

Voornoemde mr Johannes en Bernardus zvw hr Godefridus investiet van Maren 

machtigden Bernardus zv Johannes Bernts soen hun cijnzen en renten te manen 

en hun goederen te beheren. 

 

Dictus magister Johannes #et Bernardus filius quondam !G domini Godefridi 

(dg: de) investiti olim de Maren# dederunt (dg: pta) Bernardo filio 

Johannis Bernts soen potestatem monendi levandi et assequendi suos census 

redditus et bona regendi etc ad revocationem. Testes datum supra. 

 

1184 f.099v. 

 in festo annunciationis: woensdag 25-03-1405. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 

BP 1184 f 099v 01 wo 25-03-1405. 

Destijds had Ghisbertus van de Doorn alle goederen van Johannes van 

Nuwelant en Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder 

gerechtelijk gekocht van hr Henricus Stierken priester wegens gebrek van 

een b-erfcijns van 6 pond 7 schelling 2 penning, 1 oude groot Tournoois 

geld van Frankrijk voor 16 penningen gerekend. Vervolgens hadden mr 

Johannes van Zelant zvw Rodolphus en Hector zvw Amelius Specier gezegd dat 

die goederen aan hen behoren. Voornoemde mr Johannes en Hector beloofden 

thans aan Gerardus Balijart, tbv Arnoldus van Hoemen, dat zij vanaf nu 

voornoemde cijns zullen betalen, zó dat voornoemde Arnoldus en zijn 

erfgoederen, voor zover die aan wijlen voornoemde Willelmus behoorden en 

voornoemde Arnoldus die erfgoederen verworven had van erfg vw voornoemde 

Willelmus, daarvan geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus de Spina omnia bona Johannis de 

Nuwelant et Willelmi de Nuwelant filii domini quondam Henrici de Nuwelant 

militis quocumque locorum consistentia occacione defectus hereditarii 

census sex librarum septem solidorum et duorum denariorum antiquo grosso 

Turonensi denario monete Francie pro XVI denariis in hiis computato erga 

dominum Henricum Stierken presbitrum per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris (dg: et que 

bona) #cumque# magister Johannes de Zelant filius quondam Rodolphi et 

Hector filius quondam Amelii Specier dicta bona nunc ad se spectare (dg: 

dicebant) dixissent constituti igitur coram scabinis infrascriptis 

jamdicti magister Johannes et Hector (dg: Gerardo Balijart ad opus 

Arnoldi de Hoemen quod i) et promiserunt indivisi super omnia Gerardo 

Balijart ad opus (dg: j) Arnoldi de Hoemen quod ipsi #{hier BP 1184 f 

099v 02 invoegen}# omnes et siingulas hereditates dicti Arnoldi in 

quantum (dg: idem Arnoldus) huiusmodi hereditates ad dictum quondam 

Willelmum spectare #consueverunt# et idem Arnoldus easdem (dg: erga) 

hereditates erga heredes eiusdem quondam Willelmi acquisierat a quocumque 

tempore usque in diem presentem (dg: a dic) dampna exinde non evenient. 
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Testes Berwout et Spina datum in festo annunciationis. 

 

BP 1184 f 099v 02 wo 25-03-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 099v 01}. 

dictum censum exnunc deinceps perpetue taliter solvet! quod dicto Arnoldo 

ad et supra. 

 

BP 1184 f 099v 03 do 26-03-1405. 

Goeswinus Moedel van der Donc zv Rutgherus verkocht aan Henricus Ghisellen 

soen van Os een stuk land, 1 lopen rogge groot, in Oss, bij het kerkhof 

aldaar, tussen Walterus Dochnoet en Petrus die Custer enerzijds en 

voornoemde Petrus die Custer anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Petrus Teijen en wijlen Adam van den 

Kerchoeve, belast met de helft van 1 lopen rogge aan een altaar van H.Maria 

in de kerk van Oss. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc filius Rutgheri peciam terre unum lopinum 

siliginis in semine capientem sitam in parrochia de Os prope cijmitherium 

ibidem inter hereditates Walteri Dochnoet et Petri die Custer ex uno et 

inter hereditatem dicti Petri die Custer ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Petri Teijen et 

hereditatem quondam Ade van den Kerchoeve prout ibidem sita est ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Ghisellen soen de Os promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto! (dg: d) medietate 

unius lopini siliginis cuidam altari beate Marie in ecclesia de Oss 

exinde annuatim solvenda ut dicebat. Testes Berwour et Tijt datum quinta 

post oculi. 

 

BP 1184 f 099v 04 do 26-03-1405. 

Petrus zvw Otto van Lijttoijen verkocht aan zijn broer Godefridus zvw 

voornoemde Otto een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) ½ morgen land, in Lithoijen, tussen Johannes van 

Yngen enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van Lith anderzijds, (2) 2 

hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd opten Enge, tussen wijlen 

Luijtgardis van Goirle enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 2 hont, 

in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Weert, tussen Walterus Bijeken van den 

Graft enerzijds en Godefridus Zelen anderzijds, belast met dijken. 

 

Petrus (dg: Otten soen) #filius quondam Ottonis# de Lijttoijen 

hereditarie vendidit Godefrido suo fratri filio dicti quondam (dg: 

Godefridi) #Ottonis# hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex dimidio jugere terre sito in parrochia 

de Lijttoijen inter hereditatem #Johannis# de Yngen ex uno et hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Lijt ex alio atque ex duobus hont terre sitis 

in dicta parrochia ad locum dictum opten (dg: Eij) Enge inter hereditatem 

quondam Luijtgardis de Goirle !et inter communem viam ex alio et ex 

duobus hont sitis in dicta parrochia ad locum dictum op die Weert inter 

hereditatem Walteri Bijeken van den Graft ex uno et hereditatem Godefridi 

Zelen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis aggeribus ad premissa spectantibus et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 099v 05 do 26-03-1405. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre, gemachtigd door zijn zuster 

jkvr Meijna kloosterlinge in Bijnderen, verklaarde dat Zanderus van Oij 

alle achterstallige termijnen heeft voldaan van een lijfrente van 5 pond, 

die voornoemde Zanderus moet betalen aan voornoemde Meijna. 

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre potens factus a 

domicella Meijna sua (dg: uxore) #sorore# moniali in Bijnderen palam 

recognovit sibi per Zanderum de Oij fore satisfactum ab omnibus 
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arrestadiis dicte domicelle Meijne restantibus #a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem# occacione vitalis pensionis quinque 

librarum (dg: a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem) quam 

dictus Zanderus predicte Meijne ad eius vitam solvere tenetur. Testes 

Berwout et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 099v 06 do 26-03-1405. 

Nijcholaus Plaetmeker der Kijnder droeg over aan Gerardus Nijcoel zvw 

Walterus Wal een erfgoed, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

plaats gnd Zijle naar het huis van Postel, tussen erfgoed van Walterus Wal, 

met een weg die 4 voet breed is ertussen, enerzijds en erfgoed van 

Coelkinus Bresser anderzijds, welk erfgoed 44¼ voet en 1 duim lang is aan 

de kant richting voornoemd erfgoed van Walterus, af te meten vanaf 

voornoemde weg achterwaarts, met de gebouwen, van welk erfgoed voornoemde 

Nijcholaus één helft verworven had van Theodericus Knijp en de andere helft 

van Johannes die Bont en zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus Wouters soen van 

Bucstel. 

 

Nijcholaus Plaetmeker der Kijnder quandam hereditatem sitam in Busco in 

vico tendente a loco dicto Zijle versus domum de Postula inter 

hereditatem Walteri Wal quadam via interiacente quatuor pedatas in 

latitudine continente ex uno et inter hereditatem Coelkini Bresser ex 

alio et que hereditas continet in longitudine XL quatuor pedatas et 

quartam unius pedate et pollicem in latere versus hereditatem supradictam 

ipsius Walteri predicti mensurando a dicto vico retrorsum simul cum 

edificiis in primodicta hereditate consistentibus de qua hereditate 

primodicta dictus Nijcholaus unam medietatem erga Theodericum (dg: Knoep) 

Knijp et reliquam medietatem erga Johannem die Bont (dg: filium) et 

Elizabeth eius uxorem filiam quondam Arnoldi Wouters soen de Bucstel 

acquisieratt prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Nijcoel 

filio (dg: q) dicti quondam Walteri Wal cum litteris #et aliis et# !et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: testes) Tijt et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 099v 07 do 26-03-1405. 

Voornoemde Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder droeg over aan voornoemde 

Gerardus Nijcoel een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornroemd erfgoed, 

welke cijns voornoemde Nijcholaus verworven had van Arnoldus zvw Johannes 

van Moudewijc die Plaetmaker en Paulus van Heijst. {f.100r} Johannes zvw 

voornoemde Johannes van Moudewijc zal nimmer rechten op de cijns doen 

gelden. 

 

Dictus Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

hereditate predicta quem censum dictus Nijcholaus erga (dg: Joh) Arnoldum 

filium quondam Johannis de Moudewijc die Plaetmaker et Paulum de Heijst 

(dg: emendo) acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Gerardo Nijcoel cum litteris et aliis et 

 

1184 f.100r. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 

BP 1184 f 100r 01 do 26-03-1405. 

jure promittens ut supra promisit insuper super omnia quod ipse Johannem 

filium dicti quondam Johannis de Moudewijc perpetue talem habebit quod 

numquam presumet se jus in dicto censu habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 100r 02 do 26-03-1405. 

Voornoemde Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder gaf uit aan Johannes Buc zvw 

Ghibo Buc 8 hont land, in Nuland, ter plaatse gnd Hoghe Nuwelant, tussen 
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erfgoed van de kerk van Nuland enerzijds en Mechtildis van Uden anderzijds, 

met een eind strekkend aan de sloot gnd den Eccings Grave en met het andere 

eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 

kapoen en 1 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, met 

Lichtmis te leveren en te betalen. 

 

#(dg: dic)# 

Dictus Nijcholaus octo hont terre sita in parrochia de Nuwelant ad locum 

dictum Hoghe Nuwelant inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam Mathei Becker) #Mechtildis de Uden# ex 

alio (dg: ut dicebat) tendentia cum uno fine ad fossatum dictum den 

Eccings Grave et cum reliquo fine ad communem plateam in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) dedit ad 

hereditarium censum Johanni Buc filio quondam Ghibonis Buc ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditario censu unius caponis et unius 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem dando sibi ab alio 

purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam #pro 

premissis# et aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit 

super (dg: si) omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 100r 03 do 26-03-1405. 

Nijcholaus zvw Zebertus Dorre ev Oda dvw Rodolphus gnd Coel Vrient verkocht 

aan Rodolphus nzvw Rodolphus van den Sporct de helft die aan hem behoort in 

8 hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Slagen, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Rodolphus van den Grave anderzijds, 

belast met een cijns aan de stad Den Bosch en een waterlaat die bij deze 

helft hoort. 

 

Nijcholaus filius quondam Zeberti Dorre maritus et tutor legitimus Ode 

sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Coel Vrient medietatem ad se 

spectantem in octo hont terre sitis in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum die Slagen inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi van den Grave #ex alio# in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio 

naturali quondam Rodolphi van den Sporct promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto censu quem opidum de Busco exinde habuit 

solvendum atque aqueductu ad dictam medietatem spectante. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 100r 04 do 26-03-1405. 

Gerardus Nijcoel zvw Walterus Wal beloofde aan Nijcholaus Plaetmaker der 

Kijnder 20 schelling geld met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405), 20 

schelling voornoemd geld met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) en 20 

schelling geld en 30 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jan over 1 jaar (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Gerardus Nijcoel (dg: promisit) filius quondam Walteri Wal promisit super 

omnia Nijcholao Plaetmaker der Kijnder XX solidos monete Johannis proxime 

futurum atque XX solidos dicte monete ad nativitatis Domini proxime 

futurum atque (dg: XXX) XX solidos monete et XXX gulden scilicet IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden comptutato (dg: ad) a 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 100r 05 do 26-03-1405. 

Erenbertus van den Strijp verkocht aan Johannes Huben soen van den Borne 

een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen 

Willelmus van der Eijnde enerzijds en voornoemde Johannes Huben soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Erenbertus van den Strijp peciam terre sitam in parrochia de Scijnle ad 
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locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Willelmi van der Eijnde ex 

uno et inter hereditatem Johannis Huben soen ex alio tendentem a communi 

platea ad hereditatem dicti Willelmi (dg: here) ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Huben soen van den Borne promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 100r 06 do 26-03-1405. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Roelen soen 

¼ deel dat aan hem behoort in een kamp, gnd Ludincs Camp, 10 morgen groot, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Johannes Pauwels soen enerzijds 

en Johannes Keijser anderzijds, belast met een b-erfcijns van 25 schelling 

oude pecunia aan het klooster van Bijnderen en waterlaten en sloten. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden cum tutore quartam partem ad se 

spectantem in quodam campo dicto Ludincs Camp X jugera continente sito in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Johannis 

Pauwels soen ex uno et inter hereditatem Johannis Keijser ex alio ut 

dicebat in ea quantitate qua ibidem situs est ut dicebat hereditarie 

vendidit Nijcholao dicto Coel Roelen soen promittens super omnia (dg: 

ratam servare et obligationem ex parte) warandiam et obligationem 

deponere excepto! hereditario censu (dg: XXVI) XXV solidorum antique 

pecunie conventui de Bijnderen exinde solvendo et aqueductibus et 

fossatis ad ipsam quartam partem spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 100r 07 do 26-03-1405. 

Leonius nzv Willelmus Lucaes soen en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes 

Blaffart droegen over aan Rutgherus van den Broec zvw Johannes van den 

Broec het vruchtgebruik dat voornoemde Aleijdis heeft in (1) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Erp, die hr Johannes priester zvw voornoemde 

Johannes Blaffart alias gnd van den Horst beloofd had aan zijn voornoemde 

zuster Aleijdis, met Lichtmis in het onderpand te leveren, gaande uit de 

helft van de watermolen in Erp, (2) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat 

van Veghel, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een hoeve 

gnd het Goet te Ham, in Veghel. De brief overhandigen aan voornoemde hr 

Johannes. 

 

Solvit II grossos. Tradatur dicto domino Johanni. 

Leonius filius naturalis Willelmi Lucaes soen et Aleijdis eius uxor filia 

quondam Johannis Blaffart cum eodem tamquam etc (dg: hereditariam p) 

usufructum (dg: sibi comp) dicte Aleijdi competentem in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Erpe quam (dg: dictus) dominus 

Johannes (dg: Bl) presbiter filius dicti quondam Johannis Blaffart alias 

dicti van den Horst promiserat se daturum et soluturum dicte Aleijdi sue 

sorori hereditarie purificationis et in molendino aquatili sub-(verbeterd 

uit: sup)-scripto tradenda ex medietate molendini aquatilis siti in !in 

parrochia de Erpe et ex attinentiis #et juribus# eiusdem medietatis dicti 

molendini singulis et universis prout in litteris atque in hereditaria 

(dg: censu octo) paccione octo lopinorum siliginis mensure de Vechel 

solvenda hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum 

tradenda ex quodam manso dicto tGoet te Ham sito in parrochia de (dg: 

Erpe) #Vechel# et ex atttinentiis et juribus dicti mansi singulis et 

universis prout in litteris legitime supportaverunt Rutghero van den 

Broec filio quondam Johannis van den Broec promittentes indivisi super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 100r 08 do 09-04-1405. 

Voornoemde Rutgherus droeg het vruchtgebruik over aan voornoemde hr 

Johannes. 
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Dictus Rutgherus dictum usufructum legitime supportavit dicto domino 

Johanni cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Tijt datum 

quinta post judica. 

 

1184 f.100v. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 

BP 1184 f 100v 01 do 26-03-1405. 

Amelius wettige zvw Amelius van Lijedorp ev Jutta dvw Johannes van den 

Zande gaf uit aan Heijlwigis dvw voornoemde Johannes van den Zande de helft 

die aan hem behoort in een kamp en een stuk broekland, gnd dat Raemken, en 

een stuk beemd naast het broekland gelegen, in de dingbank van Aarle, ter 

plaatse gnd Eesdinge, tussen Johannes zvw Nijcholaus Koc enerzijds en kvw 

Wautgherus gnd Wauthem van den Zande anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van het klooster van Hodonc en met het andere eind aan Willelmus 

van Kriekenbeke, van welk kamp, stuk broekland en stuk beemd de andere 

helft behoort aan voornoemde Heijlwigis; de uitgifte geschiedde voor de 

cijns aan de heer van Helmond, een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van 

Helmond, aan Yda dvw voornoemde Johannes en thans voor een n-erfpacht van 6 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren. 

 

Solvit Heijlwigis. 

Amelius filius #legitimus# quondam Amelii de Lijedorp maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Johannis van den Zande (dg: 

quoddam quaddam prato dicti quondam Johannis sito in parrochia de 

Lijeshout in) #medietatem ad se spectantem in quodam campo et pecia terre 

paludialis dicta dat Raemken et in pecia prati (dg: sita ....) dicte 

pecie terre paludialis adiacente sitis in# jurisdictione dicta dingbanc 

de Arle in loco dicto Eesdinge inter hereditatem Johannis filii quondam 

Nijcholai Koc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Wautgheri 

dicti Wauthem van den Zande ex alio (dg: de quo campo reliqua medietas 

atque medietatem ad se spectantem de quibus campo pecia) tendente cum uno 

fine ad hereditatem conventus de Hodonc et cum reliquo fine ad 

hereditatem Willelmi de Kriekenbeke de quibus (dg: p) campo pecia terre 

paludialis et pecia prati predictis reliqua medietas ad Heijlwigem filiam 

dicti quondam Johannis (dg: dinoscit) van den Zande dinoscitur pertinere 

#ut dicebat# dedit ad hereditarium pactum dicte Heijlwigi ab eadem 

hereditarie possidendam pro censu domino (dg: ducis) de Helmont et pro 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de Helmont (dg: 

dicte Heijlwigi) #Yde filie dicti quondam Johannis# exinde prius 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis 

#dicte mensure# danda dicto Amelio ab alio purificationis et in Lijeshout 

tradenda ex dicta medietate promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. 

Testes Theodericus et Spina datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 100v 02 do 26-03-1405. 

Voornoemde Amelius wettige zvw Amelius van Lijedorp ev Jutta dvw Johannes 

van den Zande gaf uit aan Johannes Jutten soen van Lijeshout (1) een stuk 

land, in Lieshout, binnen de grenzen van het huis van Lieshout, tussen een 

stuk eusel enerzijds en Johannes Pijecs soen anderzijds, (2) het deel dat 

aan hem behoort in voornoemd stuk eusel, gelegen aan het eind van voornoemd 

stuk land, tussen  kvw Wautgherus van den Zande enerzijds en Willelmus van 

Kriekenbeke anderzijds, met de weg die hierbij hoort; de uitgifte 

geschiedde voor de cijns aan de heer van Lieshout, een b-erfpacht van 3 

lopen rogge, maat van Helmons, aan Yda dvw Johannes van den Zande en thans 

voor een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Lieshout te leveren. 
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Solvit Johannes. 

Dictus Amelius ut supra peciam terre (dg: et peciam pascue) sitam in 

parrochia de Lijeshout infra limites domus de Lijeshout inter (dg: h) 

peciam pascue dicte eeussel ex uno et inter hereditatem Johannis Pijecs 

soen ex alio atque totam partem ad se spectantem in dicta pecia pascue 

site! (dg: iinter) #ad finem# dicte pecie terre (dg: ex uno et inter) 

inter hereditatem liberorum quondam Wautgheri van den Zande ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex alio simul cum (dg: viis ad) 

via ad premissa spectante ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

Jutten soen de Lijeshout ab eodem hereditarie possidendas pro censu (dg: 

domino) domini de Lijeshout et pro hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis mensure de Helmont (dg: Heijlwig) Yde filie quondam Johannis 

van den Zande exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione IX 

lopinorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificationis 

et in Lijeshout tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 100v 03 do 26-03-1405. 

Voornoemde Johannes Jutten soen beloofde aan voornoemde Amelius wettige zvw 

Amelius van Lijedorp gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis, 1 mud rogge, 

maat van Helmond, in Lieshout te leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes Jutten soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Amelio ad spacium quatuor annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum quatuor annorum unum modium siliginis mensure de Helmont 

purificationis et in Lijeshout tradendum. 

 

BP 1184 f 100v 04 do 26-03-1405. 

Voornoemde Johannes Jutten soen beloofde aan voornoemde Amelius wettige zvw 

Amelius van Lijedorp 40 nieuwe Gelderse gulden zoals die nu voor 38 plakken 

gaan of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) te betalen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Amelio XL novos Gelre gulden 

quales jam solvunt XXXVIII placken vel valorem (dg: ad) a purificationis 

proxime futuro ultra 3s annos persolvendos. 

 

BP 1184 f 100v 05 do 26-03-1405. 

Voornoemde Amelius wettige zvw Amelius van Lijedorp ev Jutta dvw Johannes 

van den Zande gaf uit aan Weltkinus Wauthems soen van den Zande 2 stukken 

land, in Lieshout, (1) die Hacken Acker, tussen Agnes van Alforden 

enerzijds en kvw Willelmus van der Donc anderzijds, (2) die Streepe, 

beiderzijds tussen erfgoed van het huis van Lieshout; de uitgifte 

geschiedde voor 5 penningen gnd copkens penninge aan de kerk van Aarle, ¼ 

van de dienst van een dag gnd oextdage aan het huis van Lieshout, een cijns 

aan het huis van Lieshout en thans voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren. 

 

Solvit Weltkinus. 

Dictus Amelius duas pecias terre sitas in parrochia de Lijeshout quarum 

una (dg: dicta) die Hacken Acker inter hereditatem Agnetis de Alforden ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van der Donc ex alio 

et altera die Streepe nuncupantur inter hereditates domus de Lijeshout ex 

utroque latere coadiacentes site sunt ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Weltkino (dg: filio q) Wauthems soen van den Zande ab eodem 

hereditarie possidendas pro quinque denariis dictis copkens penninge 

ecclesie de Arle et pro quarta parte servicii diei dicti oextdage domui 

de Lijeshout faciendi (dg: d s) et pro censu domui de Lijeshout exinde 

solvendis dandis (dg: ect) etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificationis et in 
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Lijeshout tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 100v 06 do 26-03-1405. 

Voornoemde Amelius wettige zvw Amelius van Lijedorp ev Jutta dvw Johannes 

van den Zande verkocht aan Henricus zv Arnoldus Moelner de helft die aan 

hem behoort in 1 bunder beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Rietfoirt, tussen Henricus Theeus en de zijnen enerzijds en wijlen {f.101r} 

Johannes Hoelcorf anderzijds, belast met een cijns aan de heer van Helmond. 

 

Dictus Amelius ut supra medietatem ad se spectantem in uno bonario prati 

sito in parrochia de Beke prope Arle in loco dicto Rietfoirt inter 

hereditatem (dg: W) Henrici Theeus et eius sociorum ex uno et inter 

hereditatem quondam 

 

1184 f.101r. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 

BP 1184 f 101r 01 do 26-03-1405. 

Solvit e[?mpto]r. 

Johannis Hoelcorf ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# Henrico 

filio Arnoldi Moelner #promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto# (dg: ab eodem hereditarie possidendam pro) censu domino 

de Helmont exinde solvendo (dg: dando etc atque he pro hereditaria 

paccione). Testes Theodericus et Spina datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 101r 02 do 26-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 22 nieuwe gulden of de 

waarde en 6½ lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over 1 jaar in 

Lieshout te betalen en te leveren. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXII novos gulden (dg: 

scilicet) vel valorem (dg: a p) atque sex et dimidium lopinos siliginis 

mensure de Helmont a purificationis proxime futuro (dg: per) ultra annum 

persolvendos et in Lijeshout tradendos. 

 

BP 1184 f 101r 03 do 26-03-1405. 

Willelmus zvw Gerardus Claes soen verkocht aan Albertus gnd Abe Mutsart een 

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

leveren, gaande uit een stuk land, gnd des Jegers Acker, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aen den Borne, tussen de gemeint enerzijds en Johannes Flijps 

anderzijds. 

 

(dg: Jacobus) Willelmus filius quondam Gerardi Claes soen hereditarie 

vendidit Alberto dicto Abe Mutsart hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pur) nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicta des Jegers Acker sita 

in parrochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter communitatem 

ex uno et inter Johannis Flijps ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 101r 04 do 26-03-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan Godefridus zvw 

Bartholomeus Wickenvoirt 72¼ Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont promisit super omnia 

Godefrido filio quondam Bartholomei Wickenvoirt LXXII Hollant !monete 
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comitis quondam Willelmi #et quartam partem unius Hollant gulden# vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 101r 05 do 26-03-1405. 

Metta wv Johannes van den Lanckelaer en Rutgherus, Aleijdis en Gertrudis, 

kv voornoemde Metta en wijlen Johannes, verkochten aan Gerardus van Hal zvw 

Johannes Gerits soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes van den Lanckelaer, in de 

parochie van Gestel bij Herlaer in de dingbank van Schijndel, ter plaatse 

gnd Lanckelaer, tussen Johannes van Mijngen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan kv Heijlwigis Didden, 

reeds belast met grondcijnzen, een b-erfcijns van 40 schelling geld aan 

Ghibo Wert en een b-erfpacht van ½ mud rogge aan Laurencius van Wetten. 

 

(dg: Rutg) Metta relicta quondam Johannis (dg: W) van den Lanckelaer 

Rutgherus Aleijdis et Gertrudis liberi dictorum Mette et quondam Johannis 

(dg: hereditarie vendiderunt) cum tutore hereditarie vendiderunt Gerardo 

de Hal filio quondam Johannis Gerits soen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex (dg: qua) domo orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus dicti quondam Johannis van den Lanckelaer sitis in parrochia 

de (dg: Scijn) Ghestel prope Herlaer in jurisdictione de Scijnle ad locum 

dictum Lanckelaer inter hereditatem Johannis de Mijngen ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentibus a communi platea ad hereditatem 

liberorum (dg: quondam) Heijlwigis Didden ut dicebant promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum !exinde (dg: s) et 

hereditario censu XL solidorum monete Ghiboni Wert et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis Laurencio de Wetten exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 101r 06 do 26-03-1405. 

Rutgherus Stinen soen verkocht aan Metta dvw Johannes van Boert 2 schelling 

b-erfcijns gemeen paijment, die voornoemde Metta moet betalen aan 

voornoemde Rutgherus, gaande uit een stuk roggeland van voornoemde Metta, 

in Oss, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen voornoemde Metta enerzijds en 

voornoemde Rutgherus anderzijds. 

 

Rutgherus Stinen soen duos solidos hereditarii census communis pagamenti 

quos Metta filia quondam Johannis de Boert dicto Rutghero solvere tenetur 

hereditarie et annuatim ex pecia terre siliginee (dg: s) dicte Mette sita 

in parrochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem dicte 

Mette ex uno et inter dicti Rutgheri ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicte Mette promittens super omnia !super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 101r 07 do 26-03-1405. 

Henricus zvw Hermannus van den Voert ev Enghelberna dvw Johannes van der 

Haghen verkocht aan Henricus van Meirlaer de oudere zvw Rodolphus van 

Meirlaer een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd dat Haechsche Velt, 

beiderzijds tussen Petrus van der Hagen, met een eind strekkend aan 

voornoemde Petrus en met het andere eind aan een stuk heideland. 

 

Henricus filius quondam Hermanni van den Voert maritus et tutor legitimus 

Enghelberne sue uxoris filie quondam Johannis van der Haghen peciam terre 

sitam in parrochia de Uden ad locum dictum dat Haechsche Velt inter 

hereditates Petri van der Hagen ex utroque latere coadiacentes tendentem 

cum uno fine ad hereditatem dicti Petri et cum reliquo fine ad (dg: h) 

peciam terre mericalis ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de 
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Meirlaer seniori filio quondam Rodolphi de Meirlaer promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 101r 08 do 26-03-1405. 

Hilla van Doerne wv Ghisbertus van Amstel en Robbertus van Amstel, zv 

voornoemde Hilla en wijlen Ghisbertus, verkochten aan Nijcholaus van den 

Over 1 hont land, in Oss, ter plaatse gnd Langgen Donc, tussen voornoemde 

Nijcholaus enerzijds en Zanderus Vaec van Oij anderzijds, met een eind 

strekkend aan Henricus Rovers. 

 

Solvit. 

Hilla de Doerne relicta quondam Ghisberti de Amstel cum tutore et 

Robbertus #de Amstel# filius dictorum Hille et quondam Ghisberti unum 

hont terre situm in parrochia de Os ad locum dictum Langgen Donc inter 

hereditatem Nijcholai van den Over ex uno et inter hereditatem (dg: 

Henrici Rovers soen ex alio) Zanderi Vaec de Oij ex alio tendens cum uno 

fine ad hereditatem (dg: dicti) Henrici Rovers ut dicebant in ea 

quantitate qua ibidem situm est hereditarie vendiderunt dicto Nijcholao 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.101v. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 

BP 1184 f 101v 01 do 26-03-1405. 

Agnes dvw Henricus Boertman droeg over aan Johannes zvw Ghisbertus van den 

Leempoel en Engbertus Willems soen van den Yvenlaer alle cijnzen die 

voornoemde Agnes beurt gaande uit een beemd, gnd Gomellaer, van wijlen 

Engbertus van den Leempoel, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

wijlen Gobelinus van den Berge enerzijds en kvw Ghibo Vette anderzijds. 

 

Agnes filia quondam Henrici Boertman cum tutore omnes et singulos census 

et redditus quos dictus Agnes solvendos habet annuatim et hereditarie ex 

quodam prato dicto Gomellaer quondam Engberti van den Leempoel sito in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

quondam Gobelini van den Berge ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Ghibonis Vette ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Ghisberti van den Leempoel et Engbertus! #Willems# (dg: 

Peters) soen van den Yvenlaer promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et 

Ghisbertus datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 101v 02 do 26-03-1405. 

Johannes Erenbrechts soen verkocht aan Erenbertus Lodewijchs soen van der 

Scoervoirt en Johannes die Smijt 92 roeden land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Scoervoert, tussen Walterus Sceenken de jongere enerzijds en 

voornoemde Johannes anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

in welke 92 roeden de achterste sloot mede gemeten zal worden. 

 

Solvit. 

Johannes Erenbrechts soen (dg: peciam terre) XCII virgatas terre sitas in 

parrochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Scoervoert inter 

hereditatem Walteri Sceenken junioris ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis ex alio tendentes (dg: cum a) #cum uno !ad# communem plateam 

(dg: usque simul cum posteriori fossato sito inter) in quibus XCII 

virgatis terre posterius fossatum commensurabitur ut dicebat hereditarie 

vendidit Erenberto Lodewijchs soen van der Scoervoirt et Johanni die 

Smijt promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 03. 104 

BP 1184 f 101v 03 do 26-03-1405. 

Ghibo van Creijelt, hr Willelmus van Aa en hr Goeswinus van Aa, ridders, 

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

aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ghibo de Creijelt dominus Willelmus de Aa (dg: miles) et (?verbeterd uit:  

ende) dominus Goeswinus de Aa milites promiserunt indivisi super omnia 

Andree de Drodis ad opus etc XX aude scilde ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Goeswinus et Tijt datum quinta 

post oculi. 

 

BP 1184 f 101v 04 do 26-03-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.102r. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 

BP 1184 f 102r 01 do 26-03-1405. 

{In linker marge staat een spreuk in hexameter:} 

Ik kan niet aan iedereen al mijn dromen vertellen. 

 

Omnibus omnia non mea sompnia dicere possum. 

 

BP 1184 f 102r 02 do 26-03-1405. 

Willelmus Berger van Nijsterle verkocht aan Hilla dvw Henricus Hadewigen 

van den Vorstenbosch een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad, in Nistelrode, 

tussen Henricus Cuijlman enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Willelmus Berger de Nijsterle legitime vendidit Hille filie quondam 

Henrici Hadewigen van den Vorstenbosch vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Hille 

et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex quodam domistadio 

sito in parrochia de Nijsterle inter hereditatem Henrici Cuijlman ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit erit quitum. Testes Theodericus 

et Spina datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 102r 03 do 26-03-1405. 

Henricus Maes soen en Johannes Ghevarts soen van Lijemde beloofden aan 

Johannes nzvw Arnoldus Heijnen 31 nieuwe gulden geld van wijlen hertog 

Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-

1405) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Henricus Maes soen et Johannes Ghevarts soen de Lijemde promiserunt 

indivisi super omnia Johanni filio #naturali# quondam Arnoldi Heij[nen] 

XXXI novos (dg: Gelre) gulden #monete quondam ducis Willelmi# vel valorem 

(dg: ad) mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 102r 04 do 09-04-1405. 

Voornoemde Henricus, Johannes Ghevarts soen en Baudewinus Maes soen 

beloofden aan Severinuso Kersmaker 90 nieuwe gulden (dg: zoals die nu in de 

beurs g) geld van Willelmus hertog van Gelre of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1405) en de andere helft met Lichtmis 
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aanstaande (di 02-02-1406). 

 

Dictus Henricus Johannes Ghevarts soen et Baudewinus Maes soen 

promiserunt indivisi super omnia Severino Kersmaker XC novos (dg: Gelre) 

gulden (dg: quales jam ad bursam c) monete ducis Willelmi Gelrie vel 

valorem mediatim Remigii et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. (dg: testes datum supra) Testes Tijt et Spina datum quinta 

post judica. 

 

BP 1184 f 102r 05 do 26-03-1405. 

Goeswinus Cnode zvw Gerlacus Cnode verkocht aan de broers Johannes en 

Lambertus, kvw Henricus Lange, tbv hen en hun zuster Hadewigis dvw 

voornoemde Henricus, 1 bunder beemd, gnd Haecs Buenre, in Bakel, in de 

dingbank van Gemert, tussen erfgoed gnd die Horincken van Theodericus van 

Ghemert enerzijds en het water gnd die Ruijsp anderzijds, met een eind 

strekkend aan de beemd gnd Polbeemt, belast met 1 kapoen aan de verkoper, 

die voornoemde Johannes, Lambertus en Hadewigis op de zondag na Sint-

Lambertus moeten leveren. Slechts één brief; overhandigen aan een van hen. 

 

Solvit IIII grossos. 

Goeswinus Cnode filius quondam Gerlaci Cnode unum bonarium prati #dictum 

Haecs Buenre# situm in parrochia de (dg: G) Bakel in jurisdictione de 

Gemert inter hereditatem dictam die Horincken Theoderici de Ghemert ex 

uno et inter (dg: here) aquam dictam die Ruijsp ex alio tendens cum uno 

fine ad (dg: hereditatem) pratum dictum Polbeemt in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni et Lamberto 

fratribus liberis quondam Henrici Lange ad opus eorum et ad opus 

Hadewigis eorum sororis filie dicti quondam Henrici promittens super 

omnia (dg: ratam) warandiam et obligationem deponere excepto uno capone 

dicto venditori exinde solvendo quem dicti (dg: ve) Johannes Lambertus et 

Hadewigis prefato !emptori solvere tenebuntur anno quolibet hereditarie 

dominica post Lamberti ex bonario predicto. Testes datum supra. Tradatur 

alteri eorum. Fiet tantum una. 

 

BP 1184 f 102r 06 do 26-03-1405. 

Johannes Bije Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bije Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 102r 07 do 26-03-1405. 

De broers Johannes, Petrus en Godefridus, kvw Johannes Coninc van Berlikem, 

Arnoldus Cnode zvw Arnoldus Cnode ev Ermgardis, en Gerlacus van Cleve ev 

Katherina, dvw voornoemde Johannes Coninc, verkochten aan Lambertus smid 

van Mijddelrode (1) een beemd van wijlen voornoemde Johannes Coninc, in 

Rosmalen, achter Hintham, ter plaatse gnd in den Erthen, tussen Johannes 

van Zoemeren enerzijds en wijlen Cristianus met den Ymen anderzijds, (2) ¾ 

deel, dat aan wijlen voornoemde Johannes Coninc behoorde, in 2 bunder 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Keelbreker 

enerzijds en Petrus zvw Mijchael Loekens soen anderzijds, belast met 

cijnzen en pacht aan voornoemde Lambertus. De drie broers beloofden dat de 

erfg vw voornoemde Johannes Coninc nimmer rechten op het voornoemde zullen 

doen gelden. 

 

Johannes Petrus Godefridus fratres liberi quondam Johannis Coninc de 

Berlikem (dg: hereditarie vendiderunt) Arnoldus Cnode filius quondam 

Arnoldi Cnode maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris et Gerlacus 

(dg: de) van Cleve maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filiarum dicti quondam Johannis Coninc quoddam pratum dicti quondam 

Johannis Coninc situm in parrochia de Roesmalen retro Hijntham in loco 

dicto in den Erthen inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et 

inter hereditatem quondam Cristiani met den Ymen #ex alio# (dg: ex alio 



Bosch’ Protocol jaar 1405 03. 106 

ut hereditarie vendiderunt Lamberto fabro de Mijddelrode cum omnibus) 

atque tres quartas partes que ad dictum quondam Johannem Coninc 

spectabant in duobus bonariis prati sitis in parrochia de Berlikem ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis Keelbreker ex uno et 

inter hereditatem Petri filii quondam Mijchaelis Loekens soen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Lamberto fabro de Mijddelrode 

supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte eorum et 

dicti quondam Johannis Coninc (dg: et suorum heredum) deponere exceptis 

censibus et paccione dicto Lamberto exinde solvendis promiserunt insuper 

dicti (dg: fr) tres fratres quod ipsi quoscumque heredes dicti quondam 

Johannis Co[v!]inc perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus 

in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 102r 08 do 26-03-1405. 

Destijds had Johannes Coninc van Berlikem verkocht aan Lambertus van 

Mijddelrode smid een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit ¾ deel dat aan voornoemde Johannes behoort in 2 bunder 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Keelbreker 

enerzijds en Petrus zvw Mijchael Loekens soen anderzijds, van welke 2 

bunder het resterende ¼ deel behoort aan Aleijdis wv Johannes die Bruijn en 

kv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes Bruijn. Voornoemde Lambertus 

beloofde thans aan voornoemde Johannes, Petrus, Godefridus, Arnoldus en 

Gerlacus dat voornoemde cijns uitsluitend gemaand wordt op voornoemd ¾ deel 

van de 2 bunder. Maar zou bevonden worden dat uit vooornoemd ¾ deel, 

behoudens voornoemde cijns, méér moeten worden betaald dan een cijns van 3 

oude groten, dan zal deze belofte van generlei waarde zijn. De brief 

overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes Coninc de Berlikem hereditarie 

vendidisset Lamberto de Mijddelrode fabro hereditarium censum trium 

librarum et X solidorum solvendum hereditarie purificationis et (dg: in) 

ex tribus quartis partibus ad dictum Johannem spectantibus in d[uo]bus 

bonariis prati sitis in parrochia de Berlikem (dg: in) ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem Johannis Keelbreker ex uno et inter hereditatem 

Petri filii quondam Mijchaelis Loekens (dg: ex) soen ex alio de quibus 

duobus bonariis prati reliqua quarta pars (dg: ad) spectat ad Aleijdem 

relictam quondam Johannis die Bruijn et #liberos# eorundem Aleijdis et 

quondam Johannis Bruijn prout in litteris constitutus dictus Lambertus 

promisit super omnia dictis Johanni Petro Godefrido Arnoldo et Gerlaco 

(dg: ad) quod nec ipse nec altera persona dictum censum monebit aut 

prosequetur nisi ad (dg: tres) et supra predictas tres quartas partes 

duorum bonariorum predictorum tali annexa conditione si in aliquo tempore 

futuro inventum fuerit via juris plus fuisse solvendum ex tribus quartis 

partibus predictis (dg: quam predictus cen) ante et preter censum 

predictum quam (dg: predictus) census trium grossorum antiquorum quod 

tunc (dg: dicta promi) hec presens promissio erit nulla. Testes datum 

supra. Tradatur alteri prius venienti. 

 

1184 f.102v. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 

BP 1184 f 102v 01 do 26-03-1405. 

Destijds had Johannes Coninc van Berlikem verkocht aan Lambertus smid van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad van wijlen Henricus 

Everaets, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Hintham, 

tussen Gerardus van Ovenken enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) de 

helft, die aan voornoemde Johannes Coninc behoort, in een beemd, in 

Rosmalen, achter Hintham, ter plaatse gnd den Erthem, tussen Johannes van 
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Zoemeren enerzijds en wijlen Cristianus met den Ymen anderzijds. Voornoemde 

Lambertus beloofde thans aan voornoemde Johannes, Petrus, Godefridus, 

Arnoldus en Gerlacus dat voornoemde pacht slechts op geheel voornoemde 

beemd wordt gemaand. Vooornoemde belofte is van géén waarde als bevonden 

wordt dat, voor en buiten voornoemde pacht, er meer uit geheel de beemd 

moet worden betaald en geleverd dan 1 oude groot aan de hertog en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, die Petrus zvw Henricus Everaets soen eertijds 

verkocht had aan Weijndelmodis wv Henricus Claes soen van Heze en welke 

pacht tevoren aan voornoemde Lambertus behoorde. De brief overhandigen aan 

wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes Coninc de Berlikem hereditarie 

vendidisset Lamberto fabro de Middelrode hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex quodam domistadio quondam Henrici Everaets sito 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Hijntham inter 

hereditatem Gerardi de Ovenken ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex medietate ad dictum Johannem Coninc spectante in quodam prato 

sito in parrochia de Roesmalen retro Hijntham in loco dicto den Erthem 

inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et inter hereditatem 

quondam Cristiani met den Ymen ex alio prout in litteris constititus 

dictus Lambertus promisit super omnia dictis Johanni Petro Godefrido 

Arnoldo et Gerlaco (dg: ad) quod nec dictus Lambertus nec aliqua alia 

persona predictam paccionem monebit aut prosequetur nisi ad et supra 

integrum pratum supradictum tali annexa conditione si #in aliquo tempore 

futuro inventum fuerit via juris# ante et preter paccionem predictam plus 

esse solvendum ex dicto integro prato quam (dg: he) unus grossus antiquus 

domino duci et quam hereditaria !dimidii modii siliginis quam Petrus 

filius quondam Henrici Everaets soen dudum vendiderat Weijndelmodi 

relicte quondam Henrici Claes soen de Heze que paccio ante ad dictum 

Lambertum pertinere dinoscitur quod tunc hec presens obligatio erit 

nulla. Testes Theodericus et Spina datum quinta post oculi. Tradatur 

alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 102v 02 do 26-03-1405. 

Destijds had Petrus zvw Henricus Everaets soen verkocht aan voornoemde 

Weijndelmodis wv Henricus Claes soen van Heze een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) de helft van een beemd, in Rosmalen, achter Hintham, ter 

plaatse gnd Smael Acker, tussen Johannes van Zoemeren enerzijds en Jacobus 

zvw Cristianus met den Ymen anderzijds, (2) een stuk land aldaar {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus filius quondam Henrici Everaets soen 

hereditarie vendidisset dicte Weijndelmodi hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et 

in Busco tradendam de et ex medietate cuiusdam prati siti in parrochia de 

Roesmalen retro Hijntham in loco dicto Smael Acker inter hereditatem 

Johannis de Zoemeren ex uno et inter hereditatem Jacobi filii quondam 

Cristiani met den Ymen ex alio atque ex pecia terre sita ibidem. 

 

BP 1184 f 102v 03 do 26-03-1405. 

Godefridus van den Merevenne ev Aleijdis dvw Henricus Brant van Oirscot 

verkocht aan Rodolphus zvw Theodericus van der Ameijden een stuk land, gnd 

Hennen Streep, in Oirschot, in de herdgang van Eertbruggen, tussen de 

broers Johannes en Henricus, kvw Arnoldus van der Ameijden, enerzijds en 

Willelmus zvw Jordanus Wise anderzijds, met beide einden strekkend aan 

Henricus Doijt, met de wegen en sloten die erbij horen, belast met 4 

penning nieuwe cijns aan voornoemde Godefridus vanaf nu uit het stuk land 
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te betalen, zoals voornoemde koper erkende. Alleen voor de koper een brief. 

 

Godefridus van den Merevenne (dg: filius quondam Henrici Brant) maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Henrici Brant de 

Oirscot peciam terre #dictam Hennen Streep# sitam in parrochia de Oerscot 

in pastoria de Eertbruggen inter hereditatem Johannis et Henrici fratrum 

liberorum quondam Arnoldi van der Ameijden ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii quondam Jordani Wise #ex alio# tendentem cum utroque fine 

ad hereditatem Henrici Doijt #simul cum viis et fossatis ad ipsam 

spectantibus# ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam 

Theoderici van der Ameijden promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: ex a) exceptis quatuor denariis novi census 

dicto Godefrido exnunc deinceps singulis annis et perpetue ex dicta pecia 

terre solvendis ut dictus (dg: venditor) #emptor# recognovit et sub 

obligatione dicte pecie promisit. Testes datum supra. Fiet tantum una pro 

emptore. 

 

BP 1184 f 102v 04 do 26-03-1405. 

Johannes van Vessem zv Theodericus van Zeelst verkocht aan Johannes 

Boijdens soen van Vessem 5/6 deel dat aan hem behoort in een stuk 

heideland, gnd heijhoeveken, in Vessem, naast de plaats gnd die Voirt, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes Boijdens soen, strekkend vanaf de 

plaats gnd die Voirt tot aan voornoemde Johannes Boijdens soen, belast met 

de hertogencijns. 

 

Johannes (dg: fi) de Vessem filius (dg: quondam) Theoderici de Zeelst 

quinque sextas partes ad ipsum spectantes in pecia terre mericalis dicta 

heijhoeveken sita (dg: -m) in parrochia de (dg: Vessu) Vessem juxta locum 

dictum die Voirt inter hereditatem Johannis Boijdens soen de Vessem ex 

utroque latere coadiacentem tendente a dicto loco die Voirt vocato usque 

ad hereditatem dicti Johannis Boijdens soen ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Boijdens soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 102v 05 do 26-03-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 11 nieuwe Gelderse gulden 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XI novos Gelre gulden 

vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 102v 06 do 26-03-1405. 

Volcwinus zvw Arnoldus Volken soen ev Elizabeth dvw Johannes Bathen soen 

verkocht aan Gerardus Bathen soen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve van 

wijlen voornoemde Johannes, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, (2) een 

hoeve, gnd Rucvenne, van wijlen Arnoldus Volken soen, in Heeswijk, voor 

zover de hoeve allodiaal en cijnsgoed is, (3) de helft, aan voornoemde 

verkoper behorend, in de {f.103r} helft van de windmolen, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Beurde. 

 

Volcwinus filius quondam Arnoldi Volken soen maritus et tutor legitimus 

(dg: here) Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Bathen soen 

hereditarie vendidit Gerardo Bathen soen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quodam manso dicti quondam Johannis sito in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen atque ex quodam manso (dg: 

dicto) dicto Rucvenne quondam Arnoldi Volken soen #sito in parrochia de 

Hezewijc# in quantum huiusmodi mansus est bonum allodiale et censuale 

atque ex attinentiis et juribus duorum mansorum predictorum #singulis et 
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universis# atque ex medietate ad dictum venditorem spectante in mo 

 

1184 f.103r. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 sexta post oculi: vrijdag 27-03-1405. 

 

BP 1184 f 103r 01 do 26-03-1405. 

lendino venti sito in Busco ad locum dictum Buerde atque ex attinentiis 

#eiusdem medietatis# dicti molendini venti universis ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes Theodericus et Wolph datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 103r 02 vr 27-03-1405. 

Arnoldus van Langelaer en Willelmus van Bucstel zvw Willelmus Bastart van 

Bucstel beloofden aan Andreas Hoppenbrouwer 25 mud rogge, gnd Kempens rog, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Arnoldus van Langelaer et Willelmus de Bucstel filius (dg: naturalis) 

quondam Willelmi Bastart de Bucstel promiserunt indivisi super omnia 

Andree Hoppenbrouwer XXV modios siliginis #dicte Kempens rog# mensure de 

Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Spina et Wolph datum sexta post oculi. 

 

BP 1184 f 103r 03 vr 27-03-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 boddrager. 

#(dg: prim)# Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103r 04 vr 27-03-1405. 

Dat de H.Maria bijstand verleent bij hetgeen ik begonnen ben. 

 

{In linker marge staat, naast BP 1184 f 103r 04, een wens:} 

Assit ad inceptum sancta Maria meum. 

 

BP 1184 f 103r 05 vr 27-03-1405. 

Destijds had Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen verkocht aan Johannes zvw 

Jacobus van der Lijnden een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 mudzaad roggeland en een 

aangelegen beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Johannes 

Meelman enerzijds en kvw Johannes van den Eijnde anderzijds. 

En ook had Arnoldus zv Rodolphus van Heze verkocht aan Johannes Steen een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit de helft die aan voornoemde Arnoldus behoort van een hoeve lands, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, welke pacht Arnoldus van Beke zvw 

voornoemde Johannes Jacobs soen van der Lijnden verworven had van Elizabeth 

wv Jacobus van Uden. 

Vervolgens had Johannes van Os zvw Johannes van Os voornoemde helft van de 

hoeve gerechtelijk gekocht van voornoemde Arnoldus van Beke. 

En ook had voornoemde Johannes van Os die helft van de hoeve overgedragen 

aan voornoemde Arnoldus van Beke. 

Vervolgens had voornoemde Arnoldus van Beke verworven van broeder Johannes 

zv Johannes van Swalmen ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen Rodolphus Bubbe enerzijds en Denkinus zvw Rodolphus Danen soen 

anderzijds, en ½ morgen broekland, in Rosmalen, achter de plaats gnd Heze, 

ter plaatse gnd het Broec aldaar, tussen Rodolphus Bubben enerzijds en 

Arnoldus Roelofs soen anderzijds. 

Vervolgens ook hadden voornoemde Arnoldus van Beke en Ghibo zvw Johannes 

Oden soen van der Heijden verworven van Rodolphus, Johannes, Thomas, Bela 

en Margareta, kvw Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen, het deel dat aan 
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Danijel gnd Denken zvw Rodolphus Danen soen gekomen was na overlijden van 

zijn ouders in een huis en tuin en alle andere erfgoederen, zowel 

roggelanden als broeklanden, in Rosmalen. 

Voornoemde Arnoldus van Beke gaf thans uit aan Stephanus nzv Stephanus van 

Weert voornoemde pachten van ½ mud rogge en ½ mud rogge, voornoemde helft 

van de hoeve, voornoemde ½ morgen land en ½ morgen land, en de helft van 

het deel dat aan voornoemde Danijel Denken zvw Rodolphus Danen soen gekomen 

was na overlijden van zijn ouders, van het huis, de tuin en alle andere 

erfgoederen; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een 

n-erfcijns van 50 schelling geld en een n-erfpacht van 13½ lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te betalen en te leveren. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus filius quondam Rodolphi Danen soen 

hereditarie vendidisset Johanni filio quondam Jacobi van der Lijnden 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex duabus modiatis terre 

siliginee et prato ipsis adiacente sitis in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum communiter Heze inter hereditatem Johannis Meelman ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den Eijnde ex alio prout 

in litteris et cum eciam Arnoldus filius Rodolphi de Heze hereditarie 

vendidisset Johanni Steen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex medietate ad 

dictum Arnoldum spectante cuiusdam mansi terre siti in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze atque ex attinentiis dicte medietatis 

singulis et universis prout in litteris et quam paccionem jamdictam 

Arnoldus de Beke filius dicti quondam Johannis Jacobs soen van der 

Lijnden erga Elizabeth relictam quondam Jacobi de Uden acquisierat prout 

in litteris et cum (dg: ec) deinde Johannes de Os filius quondam Johannis 

de Os predictam medietatem mansi predicti cum suis attinentiis erga 

predictum Arnoldum de Beke per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco emendo acquisuisset prout in litteris et cum eciam dictus (dg: 

Arnoldus) #Johannes de Os# huiusmodi medietatem cum suis attinentiis 

mansi predicti hereditarie supportasset dicto Arnoldo de Beke prout in 

aliis litteris et cum deinde dictus Arnoldus de Beke dimidium juger terre 

situm in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem 

Rodolphi Bubbe ex uno et inter hereditatem Denkini filii quondam Rodolphi 

Danen soen ex alio atque dimidium juger terre paludialis situm in 

parrochia de Roesmalen retro locum dictum Heze in loco dicto tBroec 

ibidem inter hereditatem Rodolphi Bubben ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Roelofs soen ex alio (dg: f) erga fratrem Johannem filium 

Johannis de Swalmen (dg: pro) acquisuisset prout in litteris et cum eciam 

deinde dictus Arnoldus de Beke et Ghibo filius quondam Johannis Oden soen 

van der Heijden totam partem Danijeli dicto Denken filio quondam Rodolphi 

Danen soen de morte suorum quondam patris et matris (dg: in domo) 

successione advolutam in domo et orto cum suis attinentiis ac omnibus 

aliis hereditatibus tam terris siligineis quam paludialibus sitis in 

parrochia de Roesmalen erga Rodolphum Johannem Thomam Belam et Margaretam 

liberos quondam Arnoldi filii quondam Rodolphi Danen soen acquisuissent 

prout in litteris quas litteras supratactas nos scabini infrascripti 

vidimus et audivimus etc constitutus igitur dictus Arnoldus de Beke 

predictas pacciones dimidii modii siliginis et dimidii modii siliginis 

atque dictam medietatem cum suis attinentiis mansi predicti atque dicta 

dimidium juger terre et dimidium juger terre atque medietatem dicte 

partis dicto Danijeli Denken filio quondam Rodolphi Danen soen de morte 

suorum quondam parentum successione advolute domus orti cum suis 

attinentiis et aliarum hereditatum omnium (dg: dedit ad) simul cum 

predictis litteris !litteris et aliis et jure (dg: promittens) dedit ad 

(dg: hereditarium pactum s) hereditarios censum et paccionem (dg: Thome) 

Stephano filio naturali (dg: quondam) Stephani Weert ab eodem hereditarie 

possidendas pro oneribus dictis inraet ad premissa spectantibus et exinde 

solvendis dandis etc atque hereditario censu L solidorum monete et pro 
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hereditaria paccione (dg: XIII ..) XIII et dimidii lopinorum siliginis 

(dg: dan) mensure de Busco dandis et solvendis dicto Arnoldo de Beke a 

Stephano predicto hereditarie purificationis et in Busco tradendis ex 

premissis (dg: he) paccionibus et hereditatibus dicto Stephano ad pactum 

ut dictum est datis promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Spina 

datum supra. 

 

BP 1184 f 103r 06 vr 27-03-1405. 

Albertus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103r 07 vr 27-03-1405. 

Voornoemde Stephanus beloofde aan voornoemde Arnoldus 15 Hollandse gulden 

geld van graag Willelmus of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1406) te betalen. 

 

Dictus Stephanus promisit super omnia dicto Arnoldo XV Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.103v. 

 sexta post oculi: vrijdag 27-03-1405. 

 sabbato post oculi: zaterdag 28-03-1405. 

 

BP 1184 f 103v 01 vr 27-03-1405. 

Lambertus gnd Lemme Wijnrics soen van Geffen verkocht aan Johannes van 

Boert zvw Rutgherus sMoren soen 4 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd 

Geffenre Velt, tussen wijlen Johannes Vullen enerzijds en wijlen Lambertus 

Belen soen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Gemeijn 

Run en met het andere eind aan Elizabeth Hardsthee, belast met 3 obool aan 

de naburen van Geffen. 

 

Lambertus dictus Lemme Wijnrics soen de Geffen quatuor lopinatas terre 

sitas in parrochia de Geffen ad locum dictum Geffenre Velt inter 

hereditatem quondam Johannis Vullen ex uno et inter hereditatem quondam 

Lamberti Belen soen ex alio tendentes cum uno fine ad locum dictum die 

Gemeijn Run (dg: re) et cum reliquo fine ad hereditatem Elizabeth 

Hardsthee in ea quantitate etc ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Boert filio quondam Rutgheri sMoren soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis tribus obulis vicinis de Geffen exinde 

solvendis. Testes Goeswinus et Spina datum sexta post oculi. 

 

BP 1184 f 103v 02 za 28-03-1405. 

Egidius die Zecker droeg over aan Arnoldus van Bladel, Jordanus Hacke en 

Johannes Vos van Uden (1) ¾ deel van een b-erfcijns van 5 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Remigius-Belijder en de andere helft met Pasen, 

gaande uit 4 morgen land, in Maren, naast de steeg gnd die Paddelaersche 

Steghe, naast Henricus Oden soen, (2) ¾ deel van een b-erfcijns van 34 

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

Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Theodericus Schout van 

Woudrichem, in Den Bosch, in de Kerkstraat, (3) ¾ deel van de helft van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de windmolen van wijlen hr Emondus Rover ridder, 

gelegen aan het eind van de Orthenstraat, buiten de stadsmuur. 

 

Egidius die Zecker tres quartas partes hereditarii census quinque 

librarum monete solvendi hereditarie mediatim Remigii confessoris et 

mediatim pasche ex quatuor jugeribus terre sitis in parrochia de Maren 

juxta stegam dictam die Paddelaersche Steghe contigue juxta hereditatem 
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Henrici Oden soen atque tres quartas partes hereditarii census XXXIIII 

solidorum solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatim #Johannis# de 

domo et area quondam Theoderici Schout de Woudrichem sita in Busco in 

vico ecclesie atque tres quartas partes medietatis hereditarie paccionis 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvende hereditarie 

purificationis et in Busco tradende ex molendino venti domini quondam 

Emondi Rover militis sito ad finem vici Orthensis extra murum opidi de 

Busco atque ex attinentiis et juribus eiusdem molendini venti singulis et 

universis hereditarie supportavit Arnoldo de Bladel Jordano Hacke et 

Johanni Vos de Uden promittens super omnia ratam servare. Testes Spina et 

Wolph datum sabbato post oculi. 

 

BP 1184 f 103v 03 za 28-03-1405. 

Voornoemde Egidius die Zecker droeg over aan voornoemde Arnoldus van 

Bladel, Jordanus Hacke en Johannes Vos van Uden ¾ deel van een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Henricus Boijen de 

oudere, nu van Willelmus Broet, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Henricus Hadewigen bontwerker enerzijds en erfgoed van wijlen 

Albertus Gielijs soen vleeshouwer anderzijds, welk ¾ deel voornoemde 

Egidius verworven had van de broers Laurencius en Henricus, kvw Johannes 

van Gael, en Johannes van Uden. 

 

Dictus Egidius tres quartas partes hereditarii census XX solidorum monete 

solvendi hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

quondam Henrici Boijen senioris nunc ad Willelmum Broet spectante sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Henrici Hadewigen pellificis ex 

uno et inter hereditatem quondam Alberti Gielijs soen carnificis ex alio 

quas tres quartas partes dictus Egidius erga Laurencium Henricum fratres 

liberos quondam Johannis de Gael et Johannem de Uden acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo Jordano et Johanni predictis cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 103v 04 za 28-03-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Jordanus en Johannes Vos beloofden voornoemde Egidius 

schadeloos te houden van alle cijnen en pacht en de brieven daarvan. 

 

Dicti Arnoldus (dg: Joh) Jordanus et Johannes Vos promiserunt indivisi 

super omnia quod ipsi predictum Egidium de omnibus censibus et paccione 

et litteris mentionem inde facientibus atque ab omnibus dampnis etc 

indempnem servabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103v 05 za 28-03-1405. 

Voornoemde drie beloofden 27½ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406). 

 

Dicti tres promiserunt indivisi super omnia (dg: XXVIIJ) #XXVII et 

dimidium# Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103v 06 za 28-03-1405. 

Agnes van Maren droeg over aan Walterus van Osse een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit 1½ morgen land van 

Johannes Bogart van Os, in Oss, op de gemeint aldaar, welke cijns 

voornoemde Agnes verworven had van Johannes Zanders. 

 

Agnes de Maren cum tutore hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie penthecostes ex uno et dimidio jugeribus terre 

Johannis Bogart de Os sitis in parrochia de Osse (dg: ad locum d) supra 

communitatem ibidem quem censum dicta Agnes erga Johannem Zanders 
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acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Waltero de Osse 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 103v 07 za 28-03-1405. 

Petrus Mersse zvw Willelmus Mersse beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv, 

16 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Petrus Mersse filius quondam Willelmi Mersse promiserunt! indivisi super 

omnia Stephano Merlingo #ad opus# XVI aude scilde ad Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103v 08 za 28-03-1405. 

Matheus Kijtsart en Petrus Pepercoren beloofden aan voornoemde Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 18 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Matheus Kijtsart et Petrus Pepercoren promiserunt indivisi super omnia 

dicto Stephano ad opus etc XVIII aude scilde ad Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103v 09 za 28-03-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 103v 10 za 28-03-1405. 

Henricus Pauweter zv Henricus van den Woert verkocht aan Andreas 

Hoppenbrouwer, tbv Gertrudis dvw Johannes Hughen en Arnoldus, zv voornoemde 

Gertrudis en Andreas, een lijfpacht van 8 kwarten raapzaadolie, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

verkoper, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen 

Albertus Wael enerzijds en erfgoed van wijlen Pelgremus Pauweter 

anderzijds, strekkend vanaf het water gnd die Haven, met een gemene weg 

ertussen die achterwaarts loopt {f.104r} tot aan de straat die loopt van de 

Korenbrug naar de plaats gnd Hoge Donk. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Henricus Pauweter filius Henrici van den Woert (dg: promisit) legitime 

vendidit Andree Hoppenbrouwer ad opus Gertrudis sue uxoris filie quondam 

Johannis Hughen et ad opus Arnoldi filii dictorum Gertrudis et Andree 

vitalem pensionem octo quartarum olei (dg: #se# se) raparum solvendam 

anno quolibet ad vitam dictorum Gertrudis et Arnoldi seu alterius eorum 

diutius viventis et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex 

domo et area dicti venditoris sita in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem quondam Alberti Wael ex uno et inter hereditatem quondam 

Pelgremi Pauweter ex alio tendente (dg: a communi vico ad vicum ante ..) 

ab aqua dicta die Haven quodam vico communi interiacente (dg: ad) 

retrorsum 

 

1184 f.104r. 

 secunda post letare: maandag 30-03-1405. 

 tercia post letare: dinsdag 31-03-1405. 

 quarta post letare: woensdag 01-04-1405. 

 

BP 1184 f 104r 01 za 28-03-1405. 

ad vicum quo itur de ponte bladi versus locum dictum Hoge Donc ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et sufficientem facere tali conditione 

quod alter diutius vivens integraliter possidebit post eorum decessum 
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amborum erit quitum. 

 

BP 1184 f 104r 02 ma 30-03-1405. 

Willelmus van Ouden schonk aan Johannes zvw Johannes Machiels en diens 

vrouw Aleijdis dv voornoemde Willelmus (1) een huis, erf, tuin en stenen 

huis, in Nuenen, in die Beecstraet, tussen Ghisbertus Reijners soen 

enerzijds en Theodericus Hennens soen anderzijds, strekkend vanaf 

vooornoemde straat achterwaarts tot aan de akkers aldaar, (2) een beemd, 

gnd Ver Heijlwigen Hof ende Beemt, in Nuenen, tegenover voornoemd huis en 

erf, tussen voornoemde Ghisbertus enerzijds en Johannes die Coninc 

anderzijds, belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, (3) 

een beemd, aldaar, tussen voornoemde Johannes Coninc enerzijds en 

voornoemde beemd anderzijds, (4) een stuk weide, gnd die Tweernt, achter 

voornoemde beemden gelegen, strekkend tot aan de gemeint, (4) 4 stukken 

land, in Nuenen, naast de kerk, in de akkers aldaar. Voornoemde Johannes 

mag het voornoemde niet verkopen of vervreemden, voordat er wettig 

nageslacht is van de echtelieden. De brief overhandigen aan hem of 

voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus de Ouden domum aream et ortum #ac domum lapideam# sitos in 

parrochia de Nuenen in vico dicto die Beecstraet inter hereditatem 

Ghisberti Reijners soen ex uno et hereditatem Theoderici Hennens soen ex 

alio tendentes a dicto vico (dg: ad agros ib) retrorsum ad agros ibidem 

insuper unum pratum (dg: situm in) dictum Ver Heijlwigen Hof ende Beemt 

situm in dicta parrochia in opposito domus et aree predicte inter !dicti 

Ghisberti ex uno et inter hereditatem Johannis die Coninc ex alio atque 

unum pratum situm ibidem inter hereditatem dicti Johannis Coninc ex uno 

et inter (dg: hereditatem) dictum pratum ex alio atque peciam (dg: terre) 

pascue dicte die Tweernt retro dicta prata iacentem tendentem ad 

communitatem item (dg: peciam terre) quatuor pecias terre sitas in dicta 

parrochia juxta ecclesiam in agris ibidem prout ibidem site sunt et ad 

dictum Willelmum pertinere dinoscuntur ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni (dg: M) filio quondam Johannis Machiels (dg: campsoris c) cum 

Aleijde sua uxore filia dicti Willelmi nomine dotis promittens super 

omnia ratam servare et obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Nuenen) #Busco# ex dicto prato 

Ver Heijlwigen Hof vocato solvenda ut dicebat talibus annexis 

conditionibus quod dictus Johannes premissa non poterit vendere seu 

alienare (dg: ni) antequam prolem legitimam ab eo et dicta sua uxore 

#pariter# generandam habuerit salvo eciam dicto Willelmo et domicelle 

Elizabeth sue uxori (dg: suo usufructu) et cuilubet eorum suo usufructu 

in premissis. Testes Wolph et Gerardus datum 2a post letare. Tradatur 

sibi vel dicto Willelmo. 

 

BP 1184 f 104r 03 ma 30-03-1405. 

Johannes van Ouden verklaarde dat Arnoldus Hake alle geldsommen heeft 

voldaan die voornoemde Arnoldus in schepenbrieven van Den Bosch aan hem had 

beloofd. 

 

Johannes de Ouden palam recognovit sibi per Arnoldum (dg: f) Hake fore 

satisfactum de quibuscumque pecuniarum summis promissis sibi ab Arnoldo 

in litteris scabinorum de Busco (dg: clamans inde quitum testes) a 

quocumque tempore usque in diem presentem. Testes Berwout et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 104r 04 ma 30-03-1405. 

Theodericus van Mosa maakte bezwaar tegen alle bezwaringen, vervreemdingen 

en verkopingen met goederen van Walterus van Oekel. 

 

Theodericus de Mosa omnes et singulas obligationes alienationes et 

venditiones (dg: factas) cum bonis quibuscumque Walteri de Oekel 
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calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 104r 05 ma 30-03-1405. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus droeg over aan Johannes Broet, Willelmus 

Zeelmaker, Albertus zv Albertus Keescoper en Willelmus Broet de oudere het 

recht te gaan en keren over een weg en die weg te mogen gebruiken, welke 

weg ligt in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van eerstgenoemde 

Johannes enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een weg die aldaar dwars 

loopt, 6 voet meet en behoorde aan wijlen Nijcholaus Broet, zoals 

eerstgenoemde weg daar ligt en behoorde aan voornoemde Johannes van Zelant. 

Eerstgenoemde Johannes behoudt het recht voornoemde weg te mogen gebruiken; 

en de erfgoederen waartussen de weg loopt behouden hun osendrup zoals ze 

die nu hebben. Een brief voor eerstgenoemde Johannes. {Waarschijnlijk niet 

afgewerkt9: geen testes genoemd noch de datum}. 

 

-. Quitatur. Et erit una pro primodicto Johanne. 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi #plenum jus (dg: utendi) 

eundi et rediundi per et ea utendi# quandam viam sitam (dg: inter 

hereditatem dictam) in Busco in aggere Vuchtensi inter hereditatem dicti 

Johannis ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Leijten soen ex 

alio tendentem a communi platea retrorsum ad quandam #viam# ibidem sitam 

ex transverso que via jamdicta continet sex pedatas et ad quondam 

Nijcholaum Broet spectare consueverat (dg: ut dicebat) prout primodicta 

via ibidem sita est et ad dictum Johannem de Zelant pertinere dinoscitur 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Broet Willelmo Zeelmaker et 

Alberto filio Alberti Keescoper atque Willelmo Broet seniori promittens 

super omnia warandiam salvo! primodicto Johanni jure utendi dicta via et 

hereditatibus predictis inter quas dicta via sita est suis stillicidiis 

prout in presenti stillare solent. Testes. 

 

BP 1184 f 104r 06 di 31-03-1405. 

Albertus van Beke zv Wellinus en Henricus van Krekelhoven beloofden aan 

Stephanus Merlingus, tbv etc, 36 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Albertus de Beke filius Wellini et Henricus de Krekelhoven promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XXXVI !j Vrancrijc 

cronen ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes Spina et Bathen soen datum 3a post letare. 

 

BP 1184 f 104r 07 di 31-03-1405. 

Johannes zvw Arnoldus Stamelart van Broegel, Johannes Knoep, Johannes 

Noijden zvw Arnoldus en Petrus Scampart beloofden aan Henricus van Helvoert 

verwer 187½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 

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

 

Johannes filius quondam Arnoldi Stamelart de Broegel Johannes Knoep 

Johannes Noijden filius quondam Arnoldi et Petrus Scampart promiserunt 

indivisi super omnia Henrico de Helvoert tinctori centum et LXXXVII et 

dimidium novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro 

quolibet ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Wolph et 

Gerardus datum (dg: quarta post letare) supra. 

 

BP 1184 f 104r 08 di 31-03-1405. 

Henricus Mersse zvw Willelmus Mersse beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 36 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen op 

straffe van 2. 

 

                         
9 Voor afgewerkt contract zie BP 1184 f 234v 04 za 05-12-1405. 
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Henricus Mersse filius quondam Willelmi Mersse promisit super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc XXXVI cronen Francie ad Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Berwout et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 104r 09 di 31-03-1405. 

Godefridus van Arkel zv Theodericus Storme gewantsnijder en Petrus Oir zvw 

Laurencius verpachtten aan Petrus Ensen een stuk land, gnd die Papelboem, 

in Hilvarenbeek, naast de plaats gnd die Bijest, tussen Henricus 

Stakenborch enerzijds en Petrus Roggen anderzijds, voor een periode van 11 

jaar, per jaar voor 22 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406). Slechts 

één brief voor Godefridus en Petrus. 

 

Godefridus de Arkel filius Theoderici Storme rasoris pannorum et Petrus 

Oir filius quondam Laurencii peciam terre dictam die Papelboem sitam in 

parrochia de Hildwarenbeke juxta locum dictum die Bijest inter 

hereditatem Henrici Stakenborch ex uno et inter hereditatem Petri Roggen 

ex alio ut dicebant dederunt ad annuum pactum Petro Ensen ab eodem (dg: 

hereditarie j) ad spacium XI annorum proxime futurorum possidendam et 

habendam anno quolibet dictorum XI annorum pro XXII lopinis siliginis 

mensure de Busco dandis sibi ab alio purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futurum (dg: pro) et in Busco tradendis 

promiserunt indivisi super omnia warandiam pro predicta siligine dicto 

spacio pendente et aliam obligationem deponere et alter super omnia 

repromisit. Testes Spina et Wolph datum quarta post letare. Fiat tantum 

una littera Godefrido et Petro. 

 

BP 1184 f 104r 10 wo 01-04-1405. 

van Henricus zvw. 

 

{Rechtsonder:) Henrici filii quondam. 

 

1184 f.104v. 

 quarta post letare: woensdag 01-04-1405. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 quinta post jubilate: donderdag 14-05-1405. 

 

BP 1184 f 104v 01 wo 01-04-1405. 

Jutta dv Jacobus van Bascot en Johannes Tijmmerman ev Katherins dv 

voornoemde Jacobus droegen over aan Petrus Scampart zvw Petrus Scampart een 

b-erfcijns van 5 pond geld, die eerstgenoemde Petrus Scampart beloofd had 

aan Engelberna dv voornoemde Jacobus, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een spijker met ondergrond, 2 

stukjes erfgoed en een stuk tuin, bijeengelegen, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, achter erfgoed van wijlen Johannes van Vlijmen, welke cijns 

aan voornoemde Jutta enn Johannes gekomen was na overlijden van voornoemde 

Enghelberna. 

 

Jutta filia (dg: quondam) Jacobi de Bascot cum tutore et Johannes 

Tijmmerman maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti 

(dg: quondam) Jacobi hereditarium censum quinque librarum monete quem 

Petrus Scampart filius quondam Petri Scampart promiserat se daturum et 

soluturum Engelberne filie dicti Jacobi hereditarie (dg: J) mediatim (dg: 

Jo) Domini et mediatim Johannis ex quodam promptuario dicto spijker cum 

suo fundo (dg: atque quadam particula hereditatis sita contigue juxta 

dictum promptuarium sibi adiacente) atque ex duabus particulis 

hereditatis et pecia orti sitis simul in Busco ad aggerem Vuchtensem 

retro hereditatem quondam Johannis de Vlijmen prout in litteris quem 

censum dicti Jutta et Johannes (dg: ip) eis de morte Enghelberne quondam 

predicte successione advolutum esse dicebant hereditarie (dg: ve) 
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supportaverunt Petro Scampart primodicto cum litteriis et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicte quondam Engelberne deponere. Testes 

Goeswinus et Wolph datum quarta post letare. 

 

BP 1184 f 104v 02 do 02-04-1405. 

Wijtmannus, Johannes, Petrus en Yda, kvw Johannes van den Eijnde van 

Huculem, Egidius Moelner ev Margareta, Henricus van Eel ev Heijlwigis, en 

Godefridus van den Werve ev Elizabeth, dvw voornoemde Johannes van den 

Eijnde, Lambertus zv Johannes Lemmens soen van den Yvenlaer en Arnoldus zv 

Petrus Moelner maakten een erfdeling van goederen van wijlen voornoemde 

Johannes die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Lambertus zv Johannes Lemmens soen van den Yvenlaer kreeg (1) 3 

mud rogge n-erfpacht, maat van Oisterwijk, uit een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, maat van Oisterwijk, die Petrus zvw Johannes Writer van Huculem 

beloofd had aan wijlen voornoemde Johannes van den Eijnde, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit goederen in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel met toebehoren zowel onder Oisterwijk als Moergestel, (2) 40 

schelling n-erfcijns uit b-erfcijnzen van 50 schelling en 50 schelling 

geld, welke cijnzen van 50 en 50 schelling wijlen voornoemde Johannes van 

den Eijnde van Huculem gekocht had van Hermannus van den Ham. 

 

Wijtmannus Johannes et Petrus fratres #et Yda eorum soror# liberi quondam 

Johannis van den Eijnde de Huculem #cum tutore# Egidius Moelner maritus 

et tutor legitimus Margarete sue uxoris Henricus de Eel maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris et Godefridus van den Werve maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis van 

den Eijnde #Lambertus filius Johannis Lemmens soen van den Yvenlaer# et 

Arnoldus filius (dg: quondam) Petri Moelner (dg: super) #palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

dicti quondam Johannis nunc ad ipsos spectantibus mediante qua divisione# 

tres (verbeterd uit: tribus) modii (dg: -s) siliginis hereditarie 

paccionis (dg: de hereditaria paccione) mensure de Oesterwijc de 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure quam Petrus 

filius quondam Johannis Writer de Huculem #promiserat se daturum dicto 

quondam Johanni van den Eijnde# hereditarie purificationis et supra bona 

infrascripta tradenda ex bonis sitis in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Berkel cum suis attinentiis universis quocumque locorum tam infra 

parrochiam de Oesterwijc quam infra !de Ghestel prope Oesterwijc situatis 

prout in litteris atque (dg: super) XL solidi hereditarii census de 

hereditariis (dg: quinqua) censibus quinquaginta solidorum et 

quinquaginta solidorum monete quos census (dg: q) L et L solidorum dicti! 

quondam Johannes van den Eijnde de Huculem (dg: here) erga Hermannum van 

den Ham emendo acquisierat (dg: pro) ut dicebat (dg: atque super jure ad 

opus) #dicto# Lamberto filio Johannis Lemmens soen van den Yvenlaer (dg: 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et dampna equaliter 

portare) cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere et dampna equaliter portare. Testes Spina et Wolph 

datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 104v 03 do 02-04-1405. 

Voornoemde Egidius Moelner ev Margareta dvw Johannes van den Eijnde kreeg 

(1) 1 mud rogge n-erfpacht, uit voornoemde b-erfpacht van 5 mud rogge, (2) 

20 schelling n-erfcijns uit voornoemde cijnzen van 50 en 50 schelling. 

 

Et mediante qua divisione unus modius siliginis hereditarie (dg: census 

de pred) paccionis de predicta pacccione quinque modiorum atque XX solidi 

hereditarii census de predictis censibus L solidorum et L solidorum dicto 

Egidio cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 
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promittentes ut supra et dampna equaliter portare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 104v 04 do 02-04-1405. 

Voornoemde Henricus van Eel ev Heijlwigis dvw Johannes van den Eijnde kreeg 

(1) 40 schelling n-erfcijns uit voornoemde b-erfcijns van 50 en 50 

schelling, (2) 1 mud rogge n-erfpacht uit voornoemde b-erfpacht van 5 mud 

rogge. Twee brieven; één voor Lambertus van den Yvenlaer. 

 

Duplicetur. Unam habebit Lambertus van den Yvenlaer. 

Et mediante qua divisione XL solidi hereditarii census de predictis 

censibus (dg: X) L solidorum et L solidorum atque unus modius siliginis 

hereditarie paccionis de predicta paccione quinque modiorum siliginis 

predicto Henrico de Eel cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ut supra et dampna equaliter portare. Testes 

datum supra. {Hierna ǂ: BP 1184 f 104v 06; hoort hierbij}. 

 

BP 1184 f 104v 05 do 02-04-1405. 

Vooornoemde Lambertus deed tbv voornoemde Wijtmannus, Johannes, Petrus, 

Yda, Egidius, Henricus en Arnoldus afstand van alle goederen, die waren van 

wijlen Johannes van den Eijnde van Huculem en wijlen zijn vrouw Elizabeth, 

waarin voornoemde Johannes en Elizabeth waren overleden, welke goederen 

voornoemde Wijtmannus, Johannes, Petrus, Yda, Egidius, Henricus en Arnoldus 

voor schepenen van Oisterwijk hadden gedeeld. Lambertus zal 1/9 deel van de 

schade dragen. Lambertus zal de deling voor schepen in Oisterwijk van 

waarde houden, maar behoudt de cijns en pacht die heden voor schepenen van 

Den Bosch aan hem ten deel vielen. Niet geschreven. 

 

Non scribatur. 

Dictus Lambertus super omnibus et singulis bonis que fuerant quondam 

Johannis van den Eijnde de Huculem et quondam Elizabeth sue uxoris (dg: 

decesserunt) in quibus ipsi quondam Johannes et Elizabeth decesserunt ac 

alter eorum decessit et que bona dicti Wijtmannus Johannes Petrus Yda 

Egidius Henricus et Arnoldus coram (dg: scabinorum diviserunt cor) 

scabinis in Oesterwijc diviserant ut dicebat ad opus eorundem 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et dampna portare #pro nona parte# 

cum quolibet de bonis ei in partem cessis et quod ipse Lambertus 

huiusmodi divisionem coram scabinis in Oesterwijc factam ratam 

observabit salvis dicto Lamberto (dg: censibus et) censu et paccione !in 

partem hodierno die coram scabinis in Busco in partem cessis juxta 

continentiam litterarum etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 104v 06 do 14-05-1405. 

Voornoemde Henricus van Eel droeg over aan Lambertus Jans soen van den 

Yvenlaer voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge uit voornoemde b-erfpacht 

van 5 mud rogge, welke 1 mud rogge erfpacht bij erfdeling aan voornoemde 

Henricus van Eel was gekomen. Voornoemde Henricus had deze pacht bezwaard 

tbv Laurencius zvw Gerardus Willems soen. 

 

{ǂ. Hoort bij BP 1184 f 104v 04}. 

Dictus Henricus de Eel dictam paccionem unius modii siliginis hereditarie 

paccionis de dicta paccione quinque modiorum siliginis qui unus modius 

siliginis paccionis #mediante divisione# dicto Henrico de Eel cessit in 

partem ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto Jans soen van den 

Yvenlaer promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta obligatione quam ipse Henricus fecerat Laurencio 

filio quondam Gerardi Willems soen de paccione predicta. Testes Tijt et 

Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 104v 07 do 14-05-1405. 

Laurencius zvw Gerardus Willems soen droeg zijn deel en recht in voornoemde 
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b-erfpacht van 1 mud rogge over aan voornoemde Lambertus. 

 

Laurencius filius quondam Gerardi Willems soen totam partem et omne jus 

sibi competentes in dicta paccione unius modii siliginis hereditarie 

supportavit dicto Lamberto promittens (dg: ut supra) super omnia ratam 

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

 

1184 f.105r. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 

BP 1184 f 105r 01 do 02-04-1405. 

Johannes van den Eijnde van Oesterwijc en Jacobus Stijnen beloofden aan 

Engbertus Willems soen van den Yvenlaer 38½ nieuwe Gelderse gulden geld van 

wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1405) te betalen wegens het hout dat voornoemde schuldenaars verworven 

hadden van voornoemde Engbertus. 

 

Johannes van den Eijnde de Oesterwijc et Jacobus Stijnen promiserunt 

indivisi super omnia Engberto Willems soen van den Yvenlaer XXXVIII et 

dimidium novos Gelre gulden monete ducis quondam Willelmi vel valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos occacione lignorum que dicti 

debitores erga predictum Engbertum acquisierant. Testes Spina et Wolph 

datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 105r 02 do 02-04-1405. 

Ghisbertus van Wetten zv Rodolphus van Wetten droeg over aan Arnoldus 

Hoernken een b-erfcijns van 40 schelling oude moneta of oude pecunia, te 

weten 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit een 

hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, welke cijns voornoemde 

Ghisbertus verworven had van Godefridus Cuper en zijn broer Johannes, kvw 

Godefridus Cuper van Sint-Oedenrode, en Rodolphus gnd Roef Veerdonc van 

Sint-Oedenrode. Transportant en met hem zijn broer Arnoldus Rover beloofden 

lasten af te handelen van hun kant en van de kant van hun voornoemde vader 

Rodolphus. 

 

Ghisbertus de Wetten filius Rodolphi de Wetten hereditarium censum XL 

solidorum (dg: m) monete veteris seu antique pecunie scilicet grosso 

Turonensi denario antiquo monete (dg: gr) regis Francie pro XVI denariis 

in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie mediatim Remigii et mediatim pasche ex quodam manso sito in 

parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant quem censum dictus 

(dg: Gi) Ghisbertus erga Godefridum Cuper Johannem eius fratrem liberos 

quondam Godefridi Cuper de Rode sancte Ode et Rodolphum dictum Roef 

Veerdonc de Rode sancte Ode acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo Hoernken cum omnibus litteris et jure promittentes 

(dg: super omnia) et cum eo Arnoldus Rover eius frater indivisi super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicti Rodolphi eorum patris deponere. Testes Spina et 

Wolph datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 105r 03 do 02-04-1405. 

Voornoemde Rodolphus van Wetten zvw Ghibo van Ghenen Enen en zijn zoon 

Arnoldus Rover deden tbv voornoemde Arnoldus Hoernken afstand van 

voornoemde cijns. 

 

Dictus Rodolphus de Wetten filius quondam Ghibonis van Ghenen Enen (dg: 

super) et Arnoldus Rover eius filius super predicto censu et jure (dg: ad 

opus dicti Arnoldi) !et in posterum competituro ad opus dicti Arnoldi 

Hoernken hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 
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ratam servare et obligationem ex parte eorum et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 105r 04 do 02-04-1405. 

Albertus Jans soen van Derenborch verkocht aan Johannes Quartel 7½ hont 

land, in Oss, ter plaatse gnd die Hoelbeemde, tussen Arnoldus Grotart 

enerzijds en Gerardus Vilt anderzijds, belast met waterlaten en sloten. 

 

Solvit IIII boddrager. 

Albertus Jans soen van Derenborch septem et dimidium hont terre sita in 

parrochia de Os ad locum dictum die Hoelbeemde inter hereditatem Arnoldi 

Grotart ex uno et inter hereditatem Gerardi Vilt ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Quartel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebat. Testes 

Spina et Wolph datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 105r 05 do 02-04-1405. 

Rutgherus filius Hermanni Teijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

Rutgherus filius Hermanni Teijen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 105r 06 do 02-04-1405. 

Rutgherus van den Bruggen, Johannes Scoenmaker, Egidius die Rode, Martinus 

die Rode, Johannes die Rode en Godefridus Emonts soen beloofden aan 

Johannes nzvw Arnoldus Heijme 164 nieuwe gulden geld van wijlen Willelmus 

graaf van Gelre of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 

01-10-1405) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Rutgherus van den Bruggen Johannes Scoenmaker Egidius die Rode Martinus 

die Rode Johannes die Rode #et# Godefridus Emonts soen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni filio naturali quondam Arnoldi Heijme centum 

et LXIIII #novos gulden# !gulden monete (dg: dc) ducis quondam Willelmi 

Gelrie vel valorem mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 105r 07 do 02-04-1405. 

Henricus zvw Henricus Hadewigen soen van den Vorstenbosch gaf uit aan 

Bartholomeus zvw Gerardus Sijmons soen van der Erpt (1) een stuk land, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch, ter plaatse gnd die Hamsvoirt, 

beiderzijds tussen Stephanus Wert, (2) een kamp, in Nistelrode, ter plaatse 

gnd Vorstenbosch, tussen Henricus Bathen soen enerzijds en Sijmon Hennekens 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, (3) een streep 

lands, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch, beiderzijds tussen 

Henricus Coelen soen, met een eind strekkend aan voornoemde Henricus Bathen 

soen, (4) een stuk land, gnd dat Cloetken, ter plaatse gnd Vorstenbosch, 

tussen Henricus Coelen soen enerzijds en Walterus Arnts soen anderzijds, 

(5) een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch, tussen 

voornoemde Henricus Bathen soen enerzijds en Johannes van Zochel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) een cijns aan de naburen van 

Nistelrode, (b) 1 lopen rogge aan het Groot Gasthuis in Den Bosch, en thans 

voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Bartholomeus betaalde 3 groten. 

 

Bartholomeus solvit 3 grossos (dg: solvit III grossos). 

Henricus filius quondam Henrici Hadewigen soen van den Vorstenbosch #(dg: 

quinque)# peciam terre sitam in parrochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbosch in loco dicto die Hamsvoirt inter hereditates Stephani Wert 

ex utroque latere coadiacentes (dg: ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Bartholomeo Nennen soen van den Erpt ab eodem hereditarie 
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possidendam atque peciam) #item# quendam campum situm in (dg: di) 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Henrici Bathen soen ex uno 

et inter hereditatem Sijmonis Hennekens soen ex alio tendentem cum uno 

fine ad communitatem item strepam terre sitam (dg: ib) in dicta parrochia 

(dg: in loco dicto) ad locum dictum Vorstenbosch inter hereditates 

Henrici Coelen soen ex utroque latere coadiacentes (dg: item) tendentem 

cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici Bathen soen item peciam terre 

dictam dat Cloetken sitam ad dictum locum Vorstenbosch vocatum inter 

hereditatem Henrici Coelen soen ex uno et inter hereditatem Walteri Arnts 

soen ex alio atque peciam terre sitam in dicta parrochia ad dictum locum 

Vorstenbosch vocatum inter hereditatem dicti Henrici Bathen soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Zochel ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Bartholomeo filio quondam Gerardi Sijmons soen van 

der Erpt ab eodem hereditarie possidendas pro censu vicinorum de 

Nijsterle et pro uno lopino siliginis maiori hospitali in Busco exinde 

prius solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione XVIII 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 datum supra. 

 

BP 1184 f 105r 08 do 02-04-1405. 

Henricus Jordens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Jordens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 105r 09 za 04-04-1405. 

Arnoldus Hake ev Heilwigis dvw Ghibo Herinc, door wijlen voornoemde Ghibo 

verwekt bij wijlen zijn !weduwe Elizabeth, verkocht aan mr Johannes van 

Best ¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in een stenen huis en erf, 

in Den Bosch, aan de Orthenstraat, buiten de Peter Schuts Poort, tussen 

wijlen Henricus van Amerzoijen enerzijds en wijlen Goeswinus Lodekens, nu 

zijn zoon Ludovicus, anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan het gemene {f.105v} water, zoals wijlen voornoemde 

Elizabeth het stenen huis en erf bezat, belast met ¼ deel van de cijnzen 

die uit geheel het huis gaan, te weten van de hertogencijns, een b-erfcijns 

van 41 schelling, 41 schelling en 20 schelling geld en 20 schelling oude 

pecunia. 

 

Arnoldus Hake (dg: fi) maritus et tutor legitimus Heilwigis sue uxoris 

filie quondam Ghibonis Herinc ab ipso quondam Ghibone et quondam 

Elizabeth relicta eiusdem quondam Ghibonis pariter genite (dg: ?me) 

quartam partem ad se et dictam eius uxorem spectantem in domo lapidea et 

area sita in Busco ad vicum Orthensem extra portam dictam Peter Scuts 

Poirt inter hereditatem quondam Henrici de Amerzoijen ex uno et 

hereditatem quondam Goeswini Lodekens nunc ad Ludovicum eius filium 

spectantem ex alio tendente a (dg: communi) dicto vico Orthensi retrorsum 

ad communem 

 

1184 f.105v. 

 sabbato post letare: zaterdag 04-04-1405. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 

BP 1184 f 105v 01 za 04-04-1405. 

aquam ut dicebat simul cum attinentiis et jure dicte (dg: domus lap) 

quarte partis dicte domus singulis et universis prout dicta quondam 

Elizabeth huiusmodi domum lapideam et aream cum suis jure et attinentiis 

possidere consueverat ut dicebat hereditarie #vendidit# magistro Johanni 

de Best promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

quarta parte censuum infrascriptorum ex dicta integra domo et area 

solvendorum scilicet census domini ducis et hereditarii censu! XLI 

solidorum et XLI solidorum et XX solidorum monete et XX solidorum antique 
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pecunie. Testes Berwout et Gerardus datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 105v 02 za 04-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus Hake ev Heilwigis dvw Ghibo Herinc, door wijlen 

voornoemde Ghibo verwekt bij wijlen zijn !weduwe Elizabeth, verkocht aan 

voornoemde mr Johannes van Best ¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, 

in een b-erfcijns van 7 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns van 12 pond 10 

schelling voornoemd geld, welke cijns van 12 pond 10 schelling Willelmus 

van Langelaer op voornoemde termijnen beurde, gaande uit de helft van het 

stenen huis en erf, gnd die Oude Keuken, van wijlen hr Arnoldus Rover 

ridder, in Den Bosch, bij de Markt, tussen erfgoed van Arnoldus Groetart 

enerzijds en de nieuwe zaal, gnd die Nuwe Zale, van wijlen voornoemde hr 

Arnoldus, nu behorend aan Willelmus van Ghiessen, anderzijds, te weten uit 

de helft richting erfgoed van voornoemde Arnoldus Groet Art, welke helft nu 

behoort aan Johannes van Hemert zv Theodericus, welke cijns van 7 pond 

wijlen voornoemde Elizabeth gekocht10 had van Willelmus van Langelair. 

 

Dictus Arnoldus ut supra quartam partem ad se et dictam eius uxorem 

spectantem in hereditario censu septem librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex hereditario 

censu XII librarum et decem solidorum dicte monete quem censum XII 

librarum et X solidorum Willelmus de Langelaer solvendum habuit 

hereditarie terminis solutionis predictis ex medietate domus lapidee et 

aree dicte die Aude Coken quondam domini Arnoldi Rover militis site in 

Busco apud forum inter hereditatem Arnoldi Groetart ex uno et (dg: 

hereditatem) inter novam aulam dictam die Nuwe Zale dicti quondam domini 

Arnoldi nunc ad Willelmum de Ghiessen spectantem ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est (dg: juxta) #versus# hereditatem dicti Arnoldi 

Groet Art et que medietas nunc spectat ad Johannem de Hemert filium 

Theoderici quem censum septem librarum dicta quondam Elizabeth erga 

Willelmum de Langelair predictum emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto magistro Johanni supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

(dg: deponere testes) et dicte Elizabeth et quorumcumque heredum eiusdem 

Elizabeth deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 105v 03 za 04-04-1405. 

Mr Johannes van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Johannes de Hees prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 105v 04 do 02-04-1405. 

Theoderica dvw Theodericus Zuetmolc droeg over aan Gerardus Scilder zv 

Willelmus Scilder, tbv voornoemde Willelmus Scilder, het deel, dat aan haar 

gekomen was na overlijden van haar ouders en haar broer Theodericus zvw 

voornoemde Theodericus Zuetmolc, in een b-erfpacht van 2 mud gerst die in 

Veghel groeit, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke 

pacht voornoemde Willelmus Scilder gekocht had van Ermgardis dvw voornoemde 

Theodericus Zuetmolc en Theodericus zvw Theodericus Oden soen. 

 

(dg: Theodericus) Theoderica filia quondam Theoderici Zuetmolc cum tutore 

totam partem et omne jus sibi de morte suorum quondam parentum atque de 

morte quondam Theoderici sui fratris filii dicti quondam Theoderici 

Zuetmolc (dg: competentes in hereditaria paccione) successione advolutas 

in hereditaria paccione (dg: in) duorum modiorum ordei crescentis in 

Vechel mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda quam paccionem (dg: dictus) Willelmus Scilder erga Ermgardem 

filiam quondam Theoderici Zuetmolc predicti et Theodericum filium quondam 

                         
10 Zie ← BP 1177 f 332r 09 vr 11-01-1387, Willelmus van Langhelaer verkocht aan Elizabeth wv 
Ghibo Herinc de n-erfcijns van 7 pond geld. 
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Theoderici Oden soen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo Scilder filio dicti Willelmi ad opus eiusdem Willelmi 

Scilder promittens cum tutore super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Spina et Wolph 

datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 105v 05 do 02-04-1405. 

Henricus van der Haghen van Rode en Rodolphus Rover van den Eijnde 

beloofden aan Arnoldus Veer 22 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Henricus van der Haghen de Rode et Rodolphus Rover van den Eijnde 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Veer XXII gulden scilicet IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 105v 06 do 02-04-1405. 

Arnoldus Veer verkocht aan voornoemde Henricus van der Haghen van Rode en 

Rodolphus Rover van den Eijnde 47 eiken staande op de hoeve van voornoemde 

Arnoldus, ter plaatse gnd Jecscot, zoals gemarkeerd. De kopers zullen de 

bomen tussen nu en mei aanstaande aan de groei(?) verwijderen. De brief 

overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Arnoldus Veer XLVII arbores quercinas dicti Arnoldi Veer consistentes et 

stantes supra mansum dicti Arnoldi situm (dg: in) supra locum dictum 

Jecscot (dg: ut dicebat) prout huiusmodi arbores ibidem signate sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico et Rodolpho predictis promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione 

quod dicti emptores predictas arbores secabunt ad crescentiam et a fundo 

amovebunt infra hinc et mensem maii proxime futurum. Testes datum supra. 

Tradatur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 105v 07 do 02-04-1405. 

Walterus zv Reijnerus van Vijnckenscoet verkocht aan Johannes Corf een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 4 lopen land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

tussen Aleijdis Josephs dochter enerzijds en Johannes van Leemputten 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, (2) 4 lopen land, in Boxtel, in 

de dingbank van Liemde, tussen voornoemde Reijnerus enerzijds en kv 

Baudewinus Joseph anderzijds. 

 

Walterus filius (dg: quondam) Reijneri van Vijnckenscoet hereditarie 

vendidit Johanni Corf hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre sitis in 

parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem 

Aleijdis Josephs dochter ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Leemputten ex alio atque ex quatuor lopinatis terre sitis in (dg: dicta) 

parrochia et jurisdictione predictis inter hereditatem dicti Reijneri ex 

uno et inter hereditatem liberorum Baudewini Joseph ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu !censu domini fundi ex primodictis quatuor 

lopinatis prius solvendo ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 105v 08 do 02-04-1405. 

Gerardus Brugman bv Aleijdis wv Henricus zvw Henricus van den Wolfrijt 

droeg over aan Walterus zv Johannes Wouters soen een huis, erf, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Gemonden, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen een 

gemene weg enerzijds en wijlen Johannes die Decker anderzijds, strekkend 
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vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan kvw Zegherus Vrancken soen, welk 

huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen voornoemde Aleijdis in pacht had 

uitgegeven aan Nijcholaus Coel Hannen soen, en welk huis, erf, tuin en 

aangelegen erfgoederen voornoemde Gerardus Brugman vernaderd had van 

voornoemde Nijcholaus Coel. {f.106r}. 

 

Gerardus Brugman frater Aleijdis relicte quondam Henrici filii quondam 

Henrici van den Wolfrijt domum aream et ortum ac hereditates eis 

adiacentes sitos in parrochia de Gemonden ad locum dictum Scadewijc inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam Johannis die Decker 

ex alio tendentes a communi platea retrorsum ad hereditatem liberorum 

quondam Zegheri Vrancken soen quos domum aream et ortum et hereditates 

eis adiacentes dicta Aleijdis dederat ad pactum Nijcholao Coel Hannen 

soen prout in litteris et quos domum aream ortum et hereditates eis 

adiacentes dictus Gerardus Brugman erga predictum Nijcholaum Coel per 

modum redemptionis e jure proximitatis acquisierat 

 

1184 f.106r. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 

BP 1184 f 106r 01 do 02-04-1405. 

prout in litteris hereditarie supportavit Waltero filio Johannis Wouters 

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

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Wolph datum quinta 

post letare. 

 


