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Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 2 

 

 

 

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. 

 

BP 1184 f 106r 02 do 02-04-1405. 

Petrus Witmeri verhuurde aan Ghibo van Loen zvw Willelmus van Loen een 

kamp, 14 hont groot, in Maren, ter plaatse gnd Lijert Weijden, tussen 

Johannes van Berkel enerzijds en een gemene steeg anderzijds, voor een 

periode van 7 jaar, elk jaar voor 8½ nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Martinus te betalen. In het laatste jaar mag hij 

het kamp niet bezaaien en niet hooien, maar er wel beesten weiden. 

 

Petrus Witmeri quendam campum (dg: dci) XIIII hont continentem situm in 

parrochia de Maren ad locum dictum Lijert Weijden inter hereditatem 

quondam Johannis de Berkel ex uno et inter communem stegam ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situs est ut dicebat locavit recto locationis modo 

Ghiboni de Loen filio quondam Willelmi de Loen ab eodem ad spacium septem 

annorum proxime futurorum possidendum quolibet dictorum septem annorum 

pro octo et dimidio novis gulden (dg: vel v) scilicet IX boddrager pro 

quolibet gulden computato dandis sibi ab alio quolibet dictorum septem 

annorum Martini promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit tali annexa 

conditione quod dictus campus ultimo dictorum septem annorum non 

seminabitur nec metetur sed bestiis depascetur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 03 do 02-04-1405. 

Voornoemde Ghibo van Loen zvw Willelmus van Loen verkocht aan Petrus 

Witmeri zvw Wenemarus 1 hont land, in Maren, ter plaatse gnd Jans Kijnder 

Goert, tussen Johannes Wolpharts enerzijds en erfgoed gnd Ghiben Goert 

anderzijds, belast met sloten op het eind van deze hont. 

 

Dictus Ghibo unum hont terre situm in parrochia de Maren ad locum dictum 

Jans Kijnder Goert inter hereditatem Johannis Wolpharts ex uno et inter 

hereditatem dictam Ghiben Goert ex alio in ea quantitate qua ibidem situm 

est ut dicebat hereditarie vendidit Petro Witmeri filio quondam Wenemari 

promittens super omnia warandiam #et obligationem deponere# exceptis 

fossatis ad finem dicti hont terre sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 04 do 02-04-1405. 

Wijtmannus van den Eijnde en zijn broer Petrus, kvw Johannes van de Einde 

van Hukelem, verkochten aan Johannes van Holten smid een b-erfcijns van 35 

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

Jan, gaande uit de helft van een kamer, in Den Bosch, achter het Klein 

Begijnhof, naast de kamer van Gerardus van der Donc, welke cijns voornoemde 

Johannes van de Einde verworven had van Arnoldus van Herpen snijder, en 

welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Wijtmannus van den #Eijnde# et Petrus eius frater (dg: here) liberi 

quondam Johannis de Fine de Hukelem hereditarium censum XXXV solidorum 

(dg: monete) solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex medietate cuiusdam camere site in Busco retro parvum beghinagium 

contigue juxta (dg: h) cameram Gerardi van der Donc atque ex attinentiis 

eiusdem medietatis dicte camere quem censum dictus Johannes de Fine erga 
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Arnoldum de Herpen sartorem acquisierat prout in litteris quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendiderunt Johanni de Holten 

fabro supportaverunt cum litteris et #aliis et jure# !jure promittentes 

(dg: cum .) indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis de Fine et suorum 

heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 05 do 02-04-1405. 

Johannes van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Eijnde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 06 do 02-04-1405. 

Thomas Yden soen en Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont beloofden aan 

Johannes Groet van Herlaer 139½ nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 

01-10-1405) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Thomas Yden soen et Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Groet de Herlaer centum XXXIX et 

dimidium novos gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato mediatim Remigii et mediatim Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 07 do 02-04-1405. 

Laurencius van den Yvenlaer zvw Jacobus beloofde aan Johannes Vijnninc en 

Arnoldus van den Dijc, tbv de broederschap1 van de H.Maria in Den Bosch, 

gedurende 12 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 10 schelling geld te 

betalen, voor het eerst met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405). 

 

Laurencius van den Yvenlaer filius quondam Jacobi promisit super omnia 

Johanni Vijnninc et Arnoldo van den Dijc ad opus confraternitatis beate 

Marie in Busco quod ipse dabit dicte confraternitati ad spacium XII 

annorum proxime futurorum quolibet dictorum XII annorum X solidos monete 

(dg: nativitatis Domini et pro primo termino) Martini et pro primo 

termino Martini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 08 do 02-04-1405. 

Johannes die Smijt van Essche verkocht aan Mechtildis wv Engbertus Ludinc 

van Uden 1/12 deel dat aan hem behoort in 2 bunder beemd, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Creijenbroec, tussen de gemeint van Esch enerzijds 

en Goeswinus Steenwech anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Goeswinus, over welke 2 bunder een kleine sloot loopt, belast met 1/12 deel 

van 10½ oude groten aan de naburen in Esch die uit geheel de 2 bunder gaan. 

 

Johannes die Smijt de Essche XIImam partem ad se spectantem in duobus 

bonariis prati sitis in parrochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum 

Creijenbroec inter communitatem de Essche ex uno et inter hereditatem 

Goeswini Steenwech ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti 

Goeswini (dg: inter que) super que duo bonaria transit parvum fossatum 

(dg: nec) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Mechtildi relicte quondam Engberti Ludinc de Uden promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepta 

XIIma parte X et dimidii aude groten (dg: exinde) vicinis in Essche ex 

dictis integris duobus bonariis solvendorum. Testes datum supra. 

 

                         
1 Heeft mogelijk te maken met BHIC ILVrBr 1232-117-076r scan 151, 1412-1413, Dits ontfaen van 
alrehande saken int jaer voirs, …, Item van Laurens Coppen van afterstellen tijnze X s maken 

XVIII pl; 1232-117-087r scan 173, 1414-1415, Dits ontfaen van alrehande saken int jaer voirs, 

…, Item van Laureijns van den Yvelaer van afterstellen tijnze X s paijment maken XIX pl. 
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BP 1184 f 106r 09 do 02-04-1405. 

Arnoldus van Andel en Johannes Steffennere als meesters van de fabriek van 

de kerk van Den Bosch gaven uit aan Arnoldus van Boemel zvw Johannes Boen 

(1) een hofstad van wijlen Willelmus van den Aelsvoirt die nu aan 

voornoemde fabriek behoort, in Oss, ter plaatse gnd die Cort Voirt, tussen 

Metta Bobben enerzijds en mr Johannes Mersman anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand (2) 4 hont land, in Oss, achter 

de plaats gnd Scadewijc, tussen Metta Berwijns enerzijds en kvw Henricus 

Rolofs soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene steeg en met 

het andere eind aan erfgoed gnd der Heijligen Lant. 

 

Solvit extraneus. 

Arnoldus de Andel et Johannes Steffennere tamquam magistri fabrice 

ecclesie de Busco (dg: quoddam d) ex parte et nomine eiusdem fabrice 

quoddam domistadium quondam Willelmi van den Aelsvoirt nunc ad dictam 

fabricam spectans situm in parrochia de Os ad locum dictum die Cort Voirt 

inter hereditatem Mette Bobben ex uno et inter hereditatem magistri 

Johannis Mersman ex alio tendens cum uno fine ad communem plateam ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum Arnoldo de Boemel #filio quondam 

Johannis Boen# ab eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda dicte fabrice ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens sub 

obligatione omnium bonorum dicte fabrice warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

quatuor hont terre sita in dicta parrochia (dg: ad) #retro# locum dictum 

Scadewijc inter hereditatem Mette Berwijns ex uno et inter (dg: Henrici) 

hereditatem (dg: H) liberorum quondam Henrici Rolofs soen ex alio 

tendentia cum uno fine ad communem stegam et cum reliquo fine ad 

hereditatem dictam der Heijligen Lant ut dicebat ad pignus imposuit 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: a). 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106r 10 do 02-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Boemel beloofde aan voornoemde Arnoldus en Johannes 

5 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1406) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus de Boemel promisit super omnia dictis Arnoldo et Johanni 

V Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.106v. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 

BP 1184 f 106v 01 do 02-04-1405. 

Henricus Vrieze smid en Alardus van Meghen Goeswijns soen beloofden aan 

Henricus Mijldman 36¾ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

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

 

Henricus Vrieze faber et Alardus de Meghen Goeswijns soen promiserunt 

indivisi super omnia Henrico Mijldman XXXVI novos Gelre gulden (dg: et 

tres quart) scilicet IX boddrager pro quolibet gulden et tres quartas 

partes unius gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Spina et Wolph datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 106v 02 do 02-04-1405. 

Erenbertus Lodewijchs soen van der Scoervoirt ev Katherina dvw Johannes van 

Collenborch verkocht aan Willelmus van den Velde, tbv Johannes van den 

Velde bv voornoemde Willelmus, een b-erfrente van 1 vracht tiendhooi, die 
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wijlen voornoemde Johannes van Collenberch beurde, gaande uit een beemd, 

gnd dat Haverlant, van wijlen hr Eligius gnd Loij van den Aker priester, 

wijlen Eligius gnd Loij Luntens soen en wijlen Eligius gnd van den Berge, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen het water gnd die Dommel 

enerzijds en een beemd gnd die Gemeijn Beemt anderzijds, welke rente nu aan 

hem behoort. 

 

Erenbertus Lodewijchs soen van der Scoervoirt maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis de Collenborch (dg: u) 

hereditarium redditum unius plaustri femi! decimalis quem redditum dictus 

quondam Johannes de Collenberch solvendum habuit hereditarie et annuatim 

ex quodam prato #dicta! dat Haverlant# domini quondam Eligii dicti Loij 

van den Aker #presbitri# (dg: et) quondam Eligii dicti Loij Luntens soen 

et quondam Eligii dicti van den Berge sito in parrochia de Bucstel in 

jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde inter (dg: gurgitem) aquam dictam 

die Dommel ex uno et inter (dg: quon) quoddam pratum dictum die Gemeijn 

Beemt (dg: dat Haverlant vocatum in) #ex alio# et qui redditus nunc ad 

dictum Erenbertum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo van den Velde ad opus Johannis van den Velde fratris eiusdem 

Willelmi promittens super omnnia warandam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106v 03 do 02-04-1405. 

Destijds hadden Margareta van Best, Godefridus zvw Andreas ev Bela, en 

Henricus van den Arennest ev Aleijdis, dv voornoemde Margareta, uitgegeven 

aan Arnoldus zvw Jacobus van der Heijden een hofstad, voor 30 voet breed en 

achter 20 voet, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Ghibo Claes soen enerzijds en erfgoed van voornoemde Margareta 

anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan de stroom aldaar, voor een 

b-erfpacht van 3 pond 10 schelling geld. Voornoemde Arnoldus droeg thans 

over aan Johannes Corf een deel van de hofstad, voor 19 voet breed en 

achter 13 voet, welk deel gelegen is tussen een deel dat voor 3 voet en 

achter 1 voet breed is en dat nu behoort aan Jacobus Hermans soen enerzijds 

en de rest van de hofstad welke rest aan voornoemde Johannes Corf behoort 

anderzijds, belast met voornoemde cijns van 3 pond 10 schelling, in de 

brief vermeld. 

 

Notum sit universis quod cum Margareta (dg: filie) de Best Godefridus 

filius quondam Andree maritus et tutor Bele sue uxoris et Henricus van 

den Arennest maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum (dg: 

q) Margarete predicte quoddam domistadium (dg: situm in) XXX pedatas ante 

et XX pedatas (dg: ante) #retro# in latitudine continens situm in Busco 

ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Ghibonis Claes soen ex uno 

et inter hereditatem dicte Margarete ex alio tendens retrorsum ad aquam 

ibidem currentem dedissent ad hereditarium censum Arnoldo filio quondam 

Jacobi van der Heijden (dg: ab) scilicet pro hereditario censu (dg: -m) 

trium librarum et X solidorum monete prout in litteris quas vidimus 

constitutus dictus Arnoldus quandam partem XIX pedatas ante et XIII 

pedatas retro in latitudine continentem de domistadio predicto (dg: inter 

hereditatem di Johannis Corf ex uno et inter residuum ad Jacobum Hermans 

soen) que pars sita est inter partem (dg: dicti di) tres pedatas ante et 

unam pedatam retro in latitudine continentem de domistadio predicto nunc 

ad Jacobum Hermans soen spectantem ex uno et inter residuum eiusdem 

domistadii ad Johannem Corf spectantem ex alio #ut dicebat# hereditarie 

supportavit dicto Johanni Corf promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto dicto censu trium (dg: et X) librarum et X 

solidorum in dictis litteris contento (dg: ut dicebat hi). Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 106v 04 do 02-04-1405. 

Lambertus zvw Nijcholaus zvw Lambertus zvw Nijcholaus zager droeg over aan 
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Walterus Goeswijns soen van Enghelen 3 pond 4 schelling n-erfcijns uit een 

b-erfcijns van 4 pond 14 schelling geld, welke cijns van 4 pond 14 

schelling Johannes van Dormalen moet betalen aan eerstgenoemde Lambertus, 

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

en erf in Den Bosch, over de Visbrug, aan de kant richting Orthen, in welk 

huis en erf Henricus Kemerken woonde. 

 

Lambertus filius quondam Nijcholai filii quondam Lammberti filii quondam 

Nijcholai sarratoris (dg: quatuor) #tres# libras et quatuor solidos (dg: 

de h) hereditarii census de hereditario censu quatuor librarum et XIIII 

solidorum monete quem censum quatuor librarum et XIIII solidorum Johannes 

de Dormalen solvere tenetur primodicto Lamberto hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco ultra pontem 

piscium in latere versus Orthen in qua domo et area Henricus Kemerken 

commorari consuevit prout in litteris #(dg: ....)# hereditarie 

supportavit Waltero Goeswijns soen de Enghelen (dg: s) cum litteris et 

jure #occacione# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106v 05 do 02-04-1405. 

Petrus van den Hoernic linnenwever beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 24 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Petrus van den Hoernic textor (dg: lan) lineorum promisit super omnia 

Stephano Merlingo #ad opus etc# XXIIII Vrancrijc cronen ad Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 106v 06 do 02-04-1405. 

Danijel van den Acker zvw Jacobus van Lijemde droeg over aan Henricus van 

den Perre van Lijemde en Willelmus de jongere zvw Johannes van Bijechelaer 

2½ bunder beemd, uit 4½ bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Wijchmans 

Broec, tussen Johannes Houbraken enerzijds en voornoemde Johannes Houbraken 

en Johannes Teijen anderzijds, welke 2½ bunder voornoemde Danijel verworven 

had van Gerardus zvw Johannes Bathen soen. De brief overhandigen aan wie 

het eerst komt. 

 

Solvit. 

Danijel van den Acker filius quondam Jacobi de Lijemde duo et dimidium 

bonaria prati de quatuor #et dimidio# bonariis prati sitis in parrochia 

de Bucstel ad locum dictum Wijchmans Broec inter hereditatem Johannis 

Houbraken ex uno et inter hereditatem eiusdem Johannis Houbraken et inter 

hereditatem Johannis Teijen ex alio que duo et dimidium bonaria prati 

dictus Danijel erga Gerardum filium quondam Johannis Bathen soen 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Hennrico van den 

Perre de Lijemde et Willelmo (dg: Jans soen) juniori filio quondam 

Johannis de Bijechelaer cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. Tradatur alteri prius venienti. 

 

1184 f.107r. 

 quinta post letare: donderdag 02-04-1405. 

 sexta post letare: vrijdag 03-04-1405. 

 sabbato post letare: zaterdag 04-04-1405. 

 

BP 1184 f 107r 01 do 02-04-1405. 

Tielmannus zvw Gerardus Moelner van Vucht verkocht aan Henricus Scoef zvw 

Gerardus Scoef een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Theodericus zvw Boudekinus enerzijds en erfgoed van Willelmus 

van Loen anderzijds, welk huis en erf voornoemde Tielmannus gekocht had van 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelner van Spoerdonc en Arnoldus van 
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Postel riemmaker, en welk huis en erf nu gelegen is tussen erfgoed van 

Petrus Muijs enerzijds en erfgoed van Johannes Broc anderzijds, reikend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water. 

 

Solvit IIII grossos. 

Tielmannus filius quondam Gerardi Moelner de (dg: Spourdonc) #Vucht# 

domum quandam et aream sitam in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Boudekini ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Loen ex alio quam domum et aream dictus (dg: 

quondam) Tielmannus erga Johannem filium quondam Theoderici filii quondam 

Johannis Moelner de Spoerdonc et Arnoldum de Postel corrigiatorem emendo 

acquisierat prout in litteris et que domus et area nunc sita est inter 

hereditatem Petri Muijs ex uno et inter hereditatem Johannis Broc ex alio 

tendens a communi platea retrorsum ad communem aquam ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Scoef filio quondam Gerardi Scoef 

#supportavit# cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Johannes 

datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 107r 02 do 02-04-1405. 

Arnoldus van Postel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Postel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 03 do 02-04-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 35 Holland gulden, 13½ 

botdrager voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXXV Hollant gulden 

scilicet (dg: V) XIII et dimidium boddrager pro quolibet gulden computato 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvenndos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 04 vr 03-04-1405. 

Johannes Bits beloofde aan Johannes van Mordrecht 8 nieuwe gulden, 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, binnen de 4 dagen van Pasen aanstaande 

(zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Johannes Bits promisit super omnia Johanni de Mordrecht octo novos gulden 

IX boddrager pro quolibet (dg: ad) #infra quatuor dies# pasche proxime 

futuri persolvendos. Testes Goeswinus et Spina datum sexta post letare. 

 

BP 1184 f 107r 05 vr 03-04-1405. 

Gerardus van Essche zvw Arnoldus die Haen verkocht aan Arnoldus van 

Vladeracken een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Druenen, 

tussen Arnoldus Neve enerzijds en kvw Mathijas van der Kempen anderzijds, 

(2) 9½ roeden land, in Druenen, ter plaatse gnd die Venne Brake, tussen 

Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus enerzijds en wijlen voornoemde Arnoldus 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd te Woude 

toe. 

 

Gerardus van Essche filius quondam Arnoldi die Haen hereditarie vendidit 

Arnoldo de Vladeracken hereditariam paccionem octo modiorum siliginis 

mensure de Busco #hereditarie purificationis# et in Busco tradendam !domo 

area et orto cum suis attinentiis sitis in parrochia de Druenen inter 

hereditatem Arnoldi Neve ex uno et liberorum quondam Mathije van der 

Kempen !atque ex novem et dimidia virgatis terre sitis in dicta parrochia 

in loco dicto die Venne Brake inter hereditatem Arnoldi (dg: die Haen) 

filii dicti quondam Arnoldi ex uno et inter hereditatem quondam dicti 

Arnoldi ex alio tendentibus a communi platea ad locum dictum te Woude toe 
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ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et (dg: aliam) 

sufficientem facere. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 06 vr 03-04-1405. 

Theodericus Robben soen verklaarde dat Thomas die Visser van Ruermunde 43 

nieuwe Gelderse gulden heeft betaald, die voornoemde Thomas aan voornoemde 

Theodericus beloofd had. 

 

Theodericus Robben soen palam recognovit sibi per Thomam die Visser #de 

Ruermunde# fore satisfactum de XLIII (dg: Gelre) novis Gelre gulden quos 

dictus Thomas promiserat (dg: tamquam fideiussor) dicto Theoderico ut 

ipse dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 07 vr 03-04-1405. 

Saloma gnd Saleme dvw Giselbertus Reijners soen machtigde Petrus Mast haar 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Solvit. 

Saloma dicta Saleme filia quondam Giselberti Reijners soen (dg: omnia et 

singula) dedit et contulit Petro Mast potestatem monendi levandi et 

assequendi suos census redditus et pacciones et credita quecumque et ad 

bona regenda ad eius revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 08 vr 03-04-1405. 

Arnoldus van Eijndoven droeg over aan Henricus Vilt zvw Henricus Vilt van 

Ossen 1/7 deel van een b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, welk 

1/7 deel erfg vw Engbertus van den Leempoel aan hem leverden, gaande uit de 

goederen gnd te Leempoel, in Berkel bij Oisterwijk. 

 

Arnoldus de !Eijdoven septimam partem hereditarie paccionis XX lopinorum 

siliginis mensure de Busco ad dictum Arnoldum spectantem que #septimam 

partem# X[X] lopina heredes quondam Engberti van den Leempoel solvere 

consueverunt #sibi# ex bonis dictis te Leempoel sitis in Berkel prope 

Oesterwijc ut dicebat hereditarie #supportavit# Henrico Vilt filio 

quondam Henrici (dg: de) Vilt de Ossen promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et (dg: 

Spi) Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 09 za 04-04-1405. 

Hilla, dvw Elizabeth dvw Egidius van der Brugghen en wv Reijnerus van den 

Gasthuze, verkocht aan Cristianus van den Bredeacker de helft die aan haar 

behoort in een akker, gnd die Kercacker, in de dingbank van Liemde, naast 

de kapel, met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel, welke akker 

Belija dvw voornoemde Egidius van der Bruggen had overgedragen aan haar 

broer Elijgius gnd Loij en voornoemde Reijnerus van den Gasthuze. 

Verkoopster en met haar haar natuurljke zoon hr Johannes van Erpe beloofden 

lasten en aanspraken van de kant van voornnoemde Hilla en wijlen Reijnerus 

en hun erfgenamen en opvolgers af te handelen. 

 

Hilla filia quondam Elizabeth filie quondam Egidii van der Brugghen 

relicta quondam Reijneri van den Gasthuze cum tutore medietatem ad se 

spectantem in quodam agro dicto die (dg: Kerck) Kercacker sito in 

jurisdictione de Lijemde juxta capellam tendente cum uno fine ad aquam 

dictam die Dommel quem agrum terre Belija filia dicti quondam Egidii van 

der Bruggen supportaverat Elijgio #dicto Loij# suo fratri et dicto 

Reijnero van den Gasthuze ut dicebat hereditarie vendidit Cristiano van 

den Bredeacker promittens! (dg: et cum ea) cum tutore et cum ea dominus 

Johannes (dg: em prb filius) de Erpe eius filius naturalis indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte (dg: sui et 

dicti quond) dictorum Hille et quondam Reijneri et suorum heredum et 
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successorum deponere. Testes Spina et Wolph datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 107r 10 za 04-04-1405. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel droeg over aan Jacobus Duncop een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 5 mud Johannes zvw Johannes Gielijs soen met Lichtmis 

in Den Bosch moest leveren aan Henricus van Zulikem, gaande uit (1) een 

stuk land, gnd die Bredeacker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Mijdacker, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en Ghisbertus Collart 

anderzijds, (2) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Lokart, tussen erfgoed van de kerk van Gestel enerzijds en Walterus Scoep 

anderzijds, welke pacht van 3 mud eerstgenoemde Willelmus verworven had van 

voornoemde Henricus van Zulikem. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Posteel hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis de hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem quinque modiorum siliginis Johannes 

filius quondam Johannis Gielijs soen solvere tenebatur Henrico de Zulikem 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Bredeacker sita in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum 

Mijdacker inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti Collart ex alio atque ex pecia terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum Lokart inter hereditatem ecclesie de Gestel ex 

uno et inter hereditatem Walteri Scoep ex alio quam paccionem trium 

modiorum siliginis primodictus Willelmus erga predictum Henricum de 

Zulikem acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

Duncop cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107r 11 za 04-04-1405. 

Johannes van Ulencoten beloofde aan Johannes die Bije zvw Arnoldus Bije van 

Druenen 40½ nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Johannes de Ulencoten promisit super omnia Johanni (dg: de Ulencoten 

filio) die Bije filio quondam Arnoldi Bije de Druenen XL et dimidium 

novos gulden IX boddrager pro quolibet gulden computato (dg: di) ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.107v. 

 sabbato post letare: zaterdag 04-04-1405. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 

BP 1184 f 107v 01 za 04-04-1405. 

Henricus Bije smid zv Walterus Bijeken ev Johanna dvw Robbertus van Tuijl 

droeg over aan Albertus Buc van Lijt het deel, dat aan voornoemde Henricus 

en zijn vrouw Johanna gekomen was na overlijden van Willelmus van Hees oom 

van voornoemde Johanna, in een hofstad, tuin en gebouwen van wijlen 

voornoemde Willelmus, in Lith, tussen Marselius gnd Paep Willems soen 

enerzijds en kvw Ghibo Coppen soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

de dijk van voornoemde kinderen en met het andere eind aan voornoemde 

Marselius, in welke hofstad, tuin en gebouwen Elizabeth wv voornoemde 

Willelmus haar vruchtgebruik heeft, belast met dijken. 

 

Henricus Bije #faber# filius Walteri Bijeken maritus et tutor legitimus 

Johanne sue uxoris filie quondam Robberti de Tuijl totam partem dictis 

Henrico et Johanne (dg: de) eius uxori de morte quondam Willelmi de Hees 

avunculi olim dicte Johanne successione advolutas in domistadio et orto 

et edificiis in eisdem consistentibus dicti quondam Willelmi sitis in 

parrochia de Lijt inter Marselii dicti Paep Willems soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Ghibonis Coppen soen ex alio tendentibus 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 10 

cum uno fine ad aggerem liberorum predictorum et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Marselii in quibus domistadio orto et edificiis 

Elizabeth relicta dicti quondam Willelmi suum obtinuit usufructum ut 

dicebat hereditarie supportavit Alberto Buc de Lijt promittens super 

omnia (dg: wa) habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus ad premissa spectantibus. Testes Spina et Wolph datum 

sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 107v 02 za 04-04-1405. 

Voornoemde Henricus Bije smid zv Walterus Bijeken ev Johanna dvw Robbertus 

van Tuijl droeg over aan voornoemde Albertus Buc van Lijt zijn deel in de 

visvijver gnd hengmede, in Lith, achter de huizinge van wijlen voornoemde 

Willelmus van Hees, zoals voornoemde Willelmus die visvijver bezat. 

 

Dictus Henricus (dg: totam par) ut supra totam partem ad se spectantem in 

piscaria #dicta hengmede# sita (dg: in par) et consistente in parrochia 

de Lijt retro mansionem dicti quondam Willelmi de Hees #prout dictus 

Willelmus huiusmodi piscariam possidere consueverat# ut dicebat 

hereditarie suppportavit dicto Alberto promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 107v 03 za 04-04-1405. 

Mr Johannes van Best beloofde aan Arnoldus Hake 100 nieuwe gulden, 13 oude 

Vlaamse of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, op de eerste dag van mei 

aanstaande (vr 01-05-1405) te betalen. 

 

Magister Johannes de Best promisit super omnia Arnoldo Hake (dg: censum) 

#centum# gulden novos scilicet XIII aude Vlems vel IX boddrager pro 

quolibet gulden computato ad primam diem mensis maii proxime futuram 

persolvendos. Tetes Berwout et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 107v 04 za 04-04-1405. 

Voornoemde mr Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus 42½ gulden van 

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

 

Dictus magister Johannes promisit super omnia dicto Arnoldo XLII et 

dimidium gulden similis valoris ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107v 05 za 04-04-1405. 

Laurencius, Sophija en Katherina, kvw Johannes Laureijns soen, verkochten 

aan Aleijdis dv Walterus van den Poel (1) de helft die aan wijlen 

voornoemde Johannes gekomen was na overlijden van Mechtildis svw voornoemde 

Johannes, in een hofstad, huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd Merewijc, 

tussen Johannes van Drongelen Scrijvers soen enerzijds en de gemene Dieze 

anderzijds, (2) alle goederen, die aan voornoemde Johannes Laurens soen 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde zuster Mechtildis, in welk 

huis, hofstad en tuin en andere voornoemde goederen Johannes zvw Johannes 

Goddens soen van Est nu woont. 

 

Solvit. 

Laurencius Sophija et Katherina liberi quondam Johannis Laureijns soen 

(dg: de) cum tutore medietatem (dg: ad) que dicto quondam (dg: Laurencio) 

Johanni de morte quondam Mechtildis sororis eiusdem quondam Johannis 

successione fuerat advoluta in (dg: quo) domistadio domo et orto sitis in 

parrochia de Empel ad locum dictum Merewijc inter hereditatem Johannis de 

Drongelen Scrijvers soen ex uno et inter communem Dijesam ex alio (dg: ut 

dicebat) atque (dg: in omnibus bonis) omnia bona que dicto Johanni 

Laurens soen de morte dicte Mechtildis eius sororis fuerant advoluta (dg: 

ut dicebat hereditarie vendiderunt) in quibus domo domistadio et orto et 

aliis bonis predictis Johannes filius quondam Johannis Goddens soen de 
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Est (dg: ?sit jam residet ut) jam residet hereditarie vendiderunt (dg: 

dicto Johanni filio quondam Johannis Goddens soen) #Aleijdi filie Walteri 

van den Poel (dg: ad)# promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Johannis 

Laureijns deponere. Testes Spina et Gerardus datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 107v 06 za 04-04-1405. 

Voornoemde koper en Johannes zvw Johannes Goddens soen van Est beloofden 

aan voornoemde verkopers 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Jacobus (za 25-07-1405) en de andere helft met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406). 

 

Dictus #(dg: Johannes et Jo)# emptor #et Johannes filius quondam Johannis 

Goddens soen de Est# promiserunt super omnia dictis venditoribus XXII 

novos Gelre gulden vel valorem mediatim Jacobi et mediatim ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 107v 07 za 04-04-1405. 

Nijcholaus Scilder zvw Gerardus Scilder van Gestel en Theodericus Pauweter 

ev Elizabeth dvw Egidius van Andwerpia zvw Wellinus van Andwerpia maakten 

een erfdeling van een b-erfcijns van 8 pond geld en een b-erfcijns van 4 

pond zwarte tournosen, welke cijnzen Leonius van Andwerpia bontwerker 

staande zijn huwelijk met Bertha dvw voornoemde Gerardus Scilder verworven 

had, en welke cijnzen aan voornoemde Nijcholaus en Theodericus gekomen 

waren na overlijden van Johanna, dvw voornoemde Leonius en Bertha. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (1) de helft van voornoemde cijns van 8 pond 

geld, die Franco zvw Gerardus Vrancken soen van Orthen beloofd had aan 

wijlen voornoemde Leonius, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1a) de helft van een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Mathijas Cleijnael 

enerzijds en de oude stadsmuur van Den Bosch anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan een ledig erfgoed van Gerardus Wisseleer, te weten uit 

de helft naast voornoemd erfgoed van wijlen Mathijas dat nu behoort aan 

Mauricius van Boemel bontwerker, (1b) de helft van de stenen muur met 

ondergrond aldaar, uit welke gehele cijns van 8 pond een b-erfcijns van 40 

schelling betaald moet worden aan Amisius van Amersfoirt, (2) de helft van 

een b-erfcijns van 4 pond zwarte tournosen, uit een erfgoed in Den Bosch, 

in de Vughterstraat, dat was van Bertholdus van Hoesden de oudere, welke 

cijns voornoemde Leonius verworven had van Willelmus Scilder zvw Nijcholaus 

Scilder. Voornoemde Theodericus zal vanaf nu {f.108r} aan voornoemde 

Amisius een helft betalen van voornoemde 40 schelling b-erfcijns, zó dat 

noch voornoemde Nijcholaus noch de helft van voornoemde cijnzen van 8 pond 

en 4 pond daarvan schade ondervinden. Twee brieven. Eén voor Johannes van 

Bladel. 

 

Non solvit. Duplicetur. Unam habebit Johannes de Bladel. 

Nijcholaus Scilder filius quondam Gerardi Scilder de Gestel et 

Theodericus Pauweter maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Egidii de Andwerpia #filii quondam Wellini de Andwerpia# 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

hereditario censu octo librarum monete et de hereditario censu quatuor 

librarum nijgrorum Turonensium denariorum quos census predictos (dg: 

dictus) Leonius de Andwerpia pellifex stante integro thoro inter ipsum et 

quondam Bertham (dg: quondam) eius uxorem #filiam dicti quondam Gerardi 

Scilder# acquisierat et qui census octo librarum et quatuor librarum 

prefatis Nijcholao et Theoderico de morte quondam Johanne filie dictorum 

quondam Leonii et (dg: quondam) Berthe successione advolutos esse 

dicebant et mediante qua divisione medietas dicti census octo librarum 

monete quem Franco filius quondam Gerardi Vrancken soen de Orthen 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Leonio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate domus et aree site in 
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Busco in vico ecclesie inter hereditatem Mathije quondam Cleijnael ex uno 

et inter murum antiquum opidi de Busco ex alio tendentis a communi platea 

ad vacuam hereditatem Gerardi Wisseleer scilicet ex illa medietate que 

sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti quondam Mathije nunc 

ad Mauricium de Boemel pellificem spectantem atque ex medietate muri 

lapidei cum suo fundo siti (dg: in p) ibidem et (dg: de) #ex# quo integro 

censu octo librarum quadraginta solidi hereditarii census Amisio de 

Amersfoirt sunt solvendi atque (dg: hereditarius) medietas hereditarii 

census quatuor librarum (dg: grosso) nigrorum Turonensium denariorum 

solvendi (dg: solvendi) anno quolibet hereditarie de hereditate sita in 

Busco in vico Vuchtensi que fuerat Bertholdi de Hoesden senioris quem 

censum dictus Leonius erga (dg: pred) Willelmum Scilder filium quondam 

Nijcholai Scilder acquisierat prout in litteris primodicto Nijcholao 

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 (dg: Nijcholaus) #Theodericus# exnunc deinceps 

singulis {vervolg is BP 1184 f 108r 01} 

 

BP 1184 f 107v 08 do 07-05-1405. 

Voornoemde Nijcholaus Scilder droeg de helft van voornoemde cijns van 4 

pond zwarte tournosen etc over aan Johannes van Bladel met de brieven en de 

beloften die Theodericus Pauweter aan voornoemde Nijcholaus had gedaan. 

 

Dictus Nijcholaus Scilder medietatem dicti census quatuor librarum 

nigrorum Turonensium etc hereditarie supportavit Johanni de Bladel cum 

litteris et aliis et jure #occacione et cum promissionibus quas 

Theodericus Pauweter dicto Nijcholao de premissis (dg: fecerat) litteris 

fecerat# promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicte quondam Johanne filie dictorum quondam 

Leonii de Andwerpia et Berthe deponere. Testes #datum# (dg: Theodericus 

et Gerardus datum sabbato post octavas pasche) testes Theodericus et Tijt 

datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 107v 09 do 07-05-1405. 

Gerardus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Scilder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.108r. 

 sabbato post letare: zaterdag 04-04-1405. 

 secunda post judica: maandag 06-04-1405. 

 in festo palmarum: zondag 12-04-1405. 

 

BP 1184 f 108r 01 za 04-04-1405. 

annis et perpetue (dg: taliter) dabit et solvet dicto Amisio unam 

medietatem dictorum XL solidorum hereditarii census sic quod nec dicto 

(dg: Theoderico) #Nijcholao# nec ad et supra (dg: predictam) medietatem 

dictorum censuum octo librarum et quatuor librarum dampna exinde (dg: 

non) eveniant in futurum ut ipse super omnia promisit. Testes Theodericus 

et Gerardus datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 108r 02 za 04-04-1405. 

Voornoemde Theodericus Pauweter kreeg de andere helft van voornoemde 

cijnzen van 8 pond en 4 pond. Voornoemde Nijcholaus zal een helft betalen 

van voornoemde 40 schelling b-erfcijns. 

 

Non solvit. 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dictorum censuum octo librarum 

et quatuor librarum predicto Theoderico 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 
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Nijcholaus unam medietatem dictorum XL solidorum hereditarii census 

taliter dabit et solvet quod nec dicto Theoderico nec supra predictam 

medietatem dicto Theoderico in partem cessam dampna exinde eveniant in 

futurum ut ipse Nijcholaus supra omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108r 03 za 04-04-1405. 

Hr Willelmus van der Aa ridder beloofde aan hr Lucas van der Empel ridder 

70 Hollandse gulden op zondag misericordia aanstaande (zo 03-05-1405) te 

betallen. 

 

Dominus Willelmus van der Aa miles promisit super omnia domino Luce van 

der Empel militi LXX florenos Hollandie ad misericordiam proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Bathen soen datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 108r 04 za 04-04-1405. 

Voornoemde hr Lucas droeg voornoemde 70 gulden over aan Johannes van 

Ghemert. 

 

Dictus dominus Lucas dictos septuaginta aureos florenos legitime 

supportavit Johanni de Ghemert cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108r 05 za 04-04-1405. 

Robbertus zvw Johannes Oem heer van Bokhoven verklaarde dat Gheerlacus 

Lucas soen van Erpe, namens zijn schoonzoon Rogerus van Gheldorp, 

teruggekocht heeft een b-erfcijns van 20 Brabantse dobbel mottoen, die 

voornoemde Johannes Oem beurde, gaande uit de heerlijkheid van Geldrop en 

uit alle goederen van wijlen hr Johannes van Gheldorp ridder en dat 

voornoemde Gerlacus 300 Brabantse dobbel betaald heeft aan voornoemde 

Robbertus. 

 

Robbertus filius quondam Johannis Oem domini de Buchoven palam recognovit 

quod Gheerlacus Lucas soen de Erpe ex parte et nomine Rogeri de Gheldorp 

eius generi quitavit et hereditarie redemit hereditarium censum XX 

Brabant dobbel mottoen quem censum dictus Johannes Oem solvendum habuit 

annuatim et hereditarie ex dominio de Gheldorp atque ex omnibus bonis 

domini quondam Johannis de Gheldorp militis et quod dictus (dg: L..) 

Gerlacus persolvit dicto Robberto (dg: ex par) trecentos Brabant dobbel 

atque quod dictus Rogerus ac quecumque eius bona a solutione dicti census 

exnunc deinceps perpetue erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108r 06 ma 06-04-1405. 

Broeder Laurencius van Waelwijc prior van het klooster van de predikheren 

in Den Bosch, namens het klooster, en broeder Johannes van Straten gardiaan 

van het klooster van de minderbroeders in Den Bosch, namens het klooster, 

verkochten aan Johannes van Mijddegael, tbv hem en Johannes van den 

Hautart, een b-erfcijns van 4 pond geld, als volgt te betalen (1) 40 

schelling voor een helft met Lichtmis en voor de andere helft met Sint-

Remigius-Belijder, gaande uit een beemd, 2½ bunder groot, in Veghel, naast 

Johannes van Bladel, (2) 20 schelling met Sint-Remigius-Belijder, gaande 

uit een huis en erf van Godefridus die Smijt waarin voornoemde Godefridus 

woonde, in Veghel, (3) 16 schelling met Sint-Remigius-Belijder, uit een 

huis en erf van Lambertus wever van Veghel, waarin voornoemde Lambertus 

woonde, in Veghel, (4) 4 schelling met H.Maria-Geboorte, gaande uit een 

stuk land van Danijel gnd Nenne, gnd die Kesije, in Veghel, welke cijns van 

4 pond wijlen Arnoldus Cluet van Geffen gekocht had van Henricus en 

Mechtildis, kvw Henricus Raet, en Hubertus van den Vehuze, en van welke 

cijns wijlen voornoemde Arnoldus Cluet en zijn wettige vrouw Katherina dvw 

Baudewinus Thoeft één helft in hun testament vermaakt hadden aan het 

klooster van de predikheren en de andere helft aan het klooster van de 

minderbroeders. Met achterstallige termijnen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 14 

Frater Laurencius de Waelwijc prior conventus fratrum predicatorum in 

Busco ex parte et nomine dicti conventus ac potestatem habens ut dicebat 
?de suo conventu predicto atque frater Johannes de Straten gardianus (dg: 

fratrum) conventus fratrum minorum in Busco predicto ex parte et nomine 

eiusdem conventus et potestatem ab eo ut dicebat habens hereditarium 

censum quatuor librarum monete de quo censu XL solidi dicti census 

mediatim purificationis et mediatim Remigii confessoris de quodam prato 

duo bonaria et quartarium unius bonarii continente sito in parrochia de 

Vechel contigue juxta hereditatem Johannis de Bladel atque XX solidi 

dicti census in festo beati Remigii confessoris de domo et area Godefridi 

die Smijt in qua idem Godefridus morabatur in parrochia jamdicta situata 

atque XVI solidi dicti census eciam in festo Remigii confessoris de domo 

et area Lamberti textoris de Vechel in qua idem Lambertus morabatur sita 

in parrochia supradicta necnon quatuor solidi supradicti census in festo 

nativitatis beate Marie virginis de pecia terre Danijelis dicti Nenne 

vocata die Kesije in predicta parrochia de Vechel jacente annuatim et 

hereditarie sunt solvendi quem censum quatuor librarum Arnoldus quondam 

Cluet de Geffen erga Henricum !Mechtildem liberos quondam Henrici Raet et 

Hubertum van den Vehuze emendo acquisierat prout in litteris (dg: et 

quem) et de quo censu dictus quondam Arnoldus Cluet et Katherina eius 

(dg: uius) uxor legitima filia quondam Baudewini Thoeft unam medietatem 

dicto conventui fratrum predicatorum et reliquam medietatem dicto 

conventui fratrum minorum in Busco in eorum testamento legaverant ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Mijddegael ad opus sui et ad 

opus Johannis van den Hautart supportaverunt (dg: cum litteris et al) cum 

omnibus litteris et jure #et cum omnibus arrestadiis# promittentes sub 

obligatione omnium bonorum dictorum conventuum (dg: presentium) habitorum 

et habendorum et pro quibuscumque conventualibus (dg: dicto) eorundem 

conventuum ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

dictorumque suorum conventuum et suorum conventualium presentium et 

futurorum deponere et recognoverunt sibi fore satisfactum. Testes Wolph 

et Gerardus (dg: quin) secunda post judica. 

 

BP 1184 f 108r 07 ma 06-04-1405. 

Hiervan een instrumenten maken onder toevoeging dat zij beloofden “fide 

prestita”. 

 

Et fiet instrumentum super eoodem addendo quod promiserunt fide prestita. 

{Herna is ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 108r 08 zo 12-04-1405. 

Hr Willelmus van Aa beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 70 Hollandse 

gulden van Willelmus op zondag misericordia aanstaande (zo 03-05-1405) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Dominus Willelmus de Aa promisit super omnia Stephano Merlingo ad opus 

etc LXX Hollant gulden Willelmi ad dominicam misericordiam proxime 

futuram persolvendos sub pena unius. Testes Theodericus et Spina datum in 

festo palmarum. 

 

1184 f.108v. 

 secunda post judica: maandag 06-04-1405. 

 dominica judica: zondag 05-04-1405. 

 tercia post judica: dinsdag 07-04-1405. 

 

BP 1184 f 108v 01 ma 06-04-1405. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant droeg over aan Jacobus van 

Vladeracken, tbv hem en Johannes van der Dussen, al haar beesten, varend 

goed en roerende en gerede goederen. 
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Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Nuwelant omnes et 

singulas suas bestias et bona pecoralia et quecumque sua bona mobilia et 

parata habitas et habendas legitime supportavit Jacobo de Vladeracken ad 

opus sui et ad opus Johannis van der Dussen promittens ratam servare. 

Testes Spina et Wolph datum secunda post judica. 

 

BP 1184 f 108v 02 ma 06-04-1405. 

Elizabeth dvw Jacobus van Mierlaer en Theodericus van den Broec smid ev 

Aleijdis dvw voornoemde Jacobus verkochten aan Godefridus Bac zv 

Theodericus Bac alle goederen, die aan hen, voornoemde Aleijdis en Rutgerus 

zvw voornoemde Jacobus gekomen waren na overlijden van Godefridus Bac en 

zijn vrouw Elizabeth, grootouders van voornoemde Elizabeth, Aleijdis en 

Rutgherus, gelegen onder Leende. Ze beloofden dat voornoemde Rutgherus, 

zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Jacobi de Mierlaer cum tutore et Theodericus van 

den Broec faber maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

dicti quondam #Jacobi# omnia et singula bona eis atque Aleijdi predicte 

#atque Rutgero filio dicti quondam Jacobi# de morte quondam Godefridi Bac 

et quondam Elizabeth sue uxoris avi et avie predictarum! Elizabeth et 

Aleijdis #et Rutgheri# ac de morte alterius eorundem successione advoluta 

quocumque locorum #infra parrochiam de Leende# consistentia sive sita ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido Bac filio (dg: q) Theoderici 

Bac promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem #ex parte sui# deponere et quod ipsi predictum Rutgherum si 

ad patriam redierit super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

facient renunciare. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 03 ma 06-04-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 50 nieuwe gulden, 10 

Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen 

met Sint-Jan (wo 24-06-1405) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus L novos gulden 

scilicet X Vlems placken vel IX boddrager pro quolibet gulden computato 

mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 04 ma 06-04-1405. 

Henricus Sceelwart van den Grave en Johannes van Ghemert beloofden aan 

Stephanus Merlingus, tbv etc, 12 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Henricus (dg: Sceell) Sceelwart van den Grave et Johannes de Ghemert 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XII (dg: 

H) aude scilde Francie ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena 

I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 05 ma 06-04-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 06 ma 06-04-1405. 

Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens verkocht aan Willelmus 

Lepelmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde Andreas, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van Goeswinus Wedigen enerzijds en 
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een straatje aldaar anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan het gemene water, (2) een stenen huis en erf met ondergrond, achter 

eerstgenoemd huis gelegen, over voornoemd water, tussen erfgoed van 

Johannes Mutsart enerzijds en voornoemd straatje anderzijds. 

 

Andreas Hoppenbrouwer filius quondam Arnoldi Lemkens hereditarie vendidit 

Willelmo Lepelmaker hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: me) nativitatis Domini ex domo et area dicti Andree 

sitis in Busco ad locum dictum Aude Dijese inter hereditatem Goeswini 

Wedigen ex uno et inter quendam viculum ibidem ex alio tendentem a 

communi vico retrorsum ad communem aquam atque ex domo lapidea et area 

cum suis fundo et attinentiis universis (dg: sit) retro primodictam domum 

sitis #ultra aquam predictam# inter hereditatem Johannis Mutsart ex uno 

et inter dictum viculum ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 07 zo 05-04-1405. 

Nijcholaus van Berkel zv Gerardus van Berkel maande 3 achterstallige jaren 

van alle cijnzen, renten en pachten, die eertijds aan voornoemde Gerardus 

van Berkel behoorden en nu aan voornoemde Nijcholaus, voor zover die niet 

betaald of geleverd zijn. 

 

Nijcholaus de Berkel filius Gerardi de Berkel omnes et singulos census 

redditus et pacciones qui dudum ad Gerardum de Berkel predictum 

spectabant et nunc ad dictum Nijcholaum pertinent in quantum huiusmodi 

census sibi deficiunt per tres annos de eisdem tribus annis monuit. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum dominica judica. 

 

BP 1184 f 108v 08 di 07-04-1405. 

Johannes Visscher van Stochem verkocht aan Henricus Pauweter een huis en 

erf, in Den Bosch, over het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed 

van wijlen hr Arnoldus Meelman priester investiet van de kerk van de 

begijnen van Den Bosch enerzijds en erfgoed dat was van hr Tielmannus van 

Mulsen priester en later behoorde aan Johannes Walsche steenhouwer 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde Johannes Visscher en Nella dvw 

Henricus van Loebedde gekocht hadden van Alardus van Berlikem zvw Johannes 

Olij, en van welk huis en erf voornoemde Nella haar helft in haar testament 

had vermaakt aan voornoemde Johannes Visscher, belast met cijnzen tot een 

totaal van 7 pond 10 schellling gemeen paijment. 

 

Johannes Visscher de Stochem domum et aream sitam in Busco ultra 

cijmitherium ecclesie sancti Johannis ewangeliste inter hereditatem 

domini quondam Arnoldi Meelman presbitri investiti olim ecclesie 

beghinarum de Busco ex uno et inter hereditatem que fuerat domini 

Tielmanni de Mulsen presbitri que postea ad Johannem Walsche lathomum! 

spectabat ex alio quam domum et aream dictus Johannes Visscher et Nella 

filia quondam Henrici de Loebedde erga Alardum de Berlikem filium quondam 

Johannis Olij emendo acquisierant prout in litteris et de qua domo et 

area dicta Nella medietatem suam in eius testamento legaverat Johanni 

Visscher predicto ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Pauweter 

#supportavit# cum litteris et jure promittens super omnia habita et 

habenda ratam servare et (dg: obligationem et impetitionem) questionem 

proximitatis et alias obligationem et impetitionem (dg: #ex parte# ex 

parte sui et dicte quondam Nelle et quorumcumque suorum heredum) deponere 

exceptis censibus ad summam septem librarum et X solidorum communis 

pagamenti exinde solvendis. Testes Spina et Neijnsel datum tercia post 

(dg: oculi) judica. 

 

BP 1184 f 108v 09 di 07-04-1405. 

Mr Johannes van Heed verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Magister Johannes de Heed prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 10 di 07-04-1405. 

Johannes Pauweter priester en zijn broer Henricus Pauweter beloofden aan 

voornoemde verkoper 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 
!Dictus Johannes Pauweter et (?dg: et) presbiter et Henricus Pauweter 

eius frater promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XXX novos 

Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 11 di 07-04-1405. 

Arnoldus van Bladel zvw Rodophus Wise en Florencius Maren beloofden aan 

Stephanus Merlingus, tbv etc, 24 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Arnoldus de Bladel filius quondam Rodophi Wise et Florencius Maren 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XXIIII 

cronen Francie ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 108v 12 di 07-04-1405. 

Henricus van Zanbeke zvw Henricus van Zanbeke verkocht aan Henricus van den 

Dale goudsmid een huis en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, waarin 

Johannes Meelman woonde, welk huis en erf voornoemde Henricus gekocht had 

van Jacobus van Campen {f.109r}. Voor de verkoper blijft zijn cijns 

behouden volgens inhoud van de brief. 

 

Henricus de Zanbeke filius quondam Henrici de Zanbeke domum et aream 

sitam in Busco in vico Hijnthamensi in qua Johannes Meelman commorari 

consuevit quam domum et aream dictus Henricus erga Jacobum de Campen 

emendo acquisierat prout in litteris (dg: ?et) hereditarie vendidit 

Henrico van den Dale aurifabro #supportavit# cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia 

 

1184 f.109r. 

 tercia post judica: dinsdag 07-04-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis aprilis die VII: dinsdag 07-04-1405. 

 quarta post oculi: woensdag 25-03-1405. 

 

BP 1184 f 109r 01 di 07-04-1405. 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvo dicto Henrico 

de Zanbeke venditori #suo censu quem dictus emptor# solvere promiserat ex 

premissis juxta continentiam litterarum inde confectarum presentibus non 

obstantibus. Testes Theodericus et Spina datum tercia post judica. 

 

BP 1184 f 109r 02 di 07-04-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus van Zanbeke een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Pasen te betalen, voor het eerst over een 

jaar (zo 11-04-1406), gaande uit voornoemd huis en erf, welk huis en erf 

thans gelegen is tussen erfgoed van Rodolphus Delft enerzijds en een 

straatje aldaar anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts 

tot aan erfgoed van voornoemde Rodolphus Delft. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Henrico de Zanbeke 

hereditarium censum sex librarum monete hereditarie pasche et pro primo 

termino a pasche proxime futuro ultra annum (dg: ex) ex domo et area 

predicta que domus et area nunc sita est inter hereditatem Rodolphi Delft 

ex uno et inter (dg: hereditatem communi) quendam viculum ibidem ex alio 

tendens a dicto vico Hijnthamensii retrorsum ad hereditatem dicti 
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Rodolphi Delft. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 109r 03 di 07-04-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 19-

04-1405), met 60 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de 

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

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van de broers Gerardus en 

Godefridus Heerken en Rodolphus van Tula. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum pasche proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum LX Hollant 

gulden monete comitis quondam Willelmi (dg: et cum) vel valorem et cum 

arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. 

Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis aprilis die VII hora prime 

presentibus Gerardo et Godefrido Heerken fratribus et Rodolpho de Tula. 

 

BP 1184 f 109r 04 di 07-04-1405. 

Gerardus Heerken zvw Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerkini 

droeg over aan zijn broer Godefridus de helft die aan hem behoort in een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, welke pacht wijlen voornoemde Gerardus Heerken de oudere zvw 

Godefridus Heerkini gekocht had van Henricus zvw Henricus van Zanbeke. 

 

Gerardus Heerken filius quondam Gerardi Heerken senioris filii quondam 

Godefridi (dg: Heerken) Heerkini medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda quam paccionem dictus 

quondam Gerardus Heerken senior filius quondam Godefridi Heerkini erga 

Henricum filium quondam Henrici de Zanbeke emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Godefrido suo fratri cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 109r 05 di 07-04-1405. 

Godefridus zvw Gerardus de oudere zvw Godefridus Heerken droeg over aan 

zijn voornoemde broer Gerardus 1/5 deel, dat aan Godefridus zv Walterus 

Heijnen soen spoormaker behoorde, in 1/6 deel dat aan kv voornoemde 

Walterus gekomen was na overlijden van voornoemde Godefridus Heerken 

grootvader van eerstgenoemde Godefridus, in (1) een hoeve van wijlen 

voornoemde Godefridus Heerken, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, (2) een 

hoeve van wijlen voornoemde Godefridus Heerken, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eerde, welk 1/5 deel van het 1/6 deel eerstgenoemde Godefridus 

gekocht had van voornoemde Godefridus zvw Walterus Heijnen soen. 

 

Godefridus filius quondam Gerardi senioris filii quondam Godefridi 

Heerken quintam partem que ad Godefridum filium Walteri Heijnen soen 

calcariatoris spectabat in sexta parte que liberis dicti Walteri de morte 

quondam Godefridi Heerken predicti olim avi Godefridi primodicti 

successione est advoluta in quodam manso quondam Godefridi Heerken 

predicti sito in parrochia de Nuwelant ad locum dictum Vinckel et in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis atque in quodam manso dicti 

quondam Godefridi Heerken sito in parrochia de Rode ad locum dictum Eerde 

et in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quam quintam partem 

dicte sexte partis dictorum duorum mansorum cum suis attinentiis (dg: 

dictus Gode) primodictus Godefridus erga (dg: Godi) predictum Godefridum 

filium Walteri Heijnen soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Gerardo suo fratri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 109r 06 di 07-04-1405. 

Gerardus Heerken zvw Gerardus Heerken ev Jutta dvw Willelmus zvw Johannes 

Poijne van Blitterswijc droeg over aan Petrus zvw Johannes Sceenken van 

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

Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Beek 

bij Aarle, welke pacht van 1 mud wijlen voornoemde Willelmus gekocht had 

van Lucas zv Johannes van de Kelder. 

 

Gerardus Heerken filius quondam Gerardi Heerken maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Willelmi filii quondam Johannis 

Poijne de Blitterswijc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione decem modiorum siliginis mensure de 

Beke prope Arle quam paccionem unius modii siliginis dictus quondam 

Willelmus (dg: Poijne) erga Lucam filium Johannis de Penu emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio quondam 

Johannis (dg: Sch) Sceenken de Vucht cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Willelmi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 109r 07 wo 25-03-1405. 
Vader. 

1. Jordanus van Hoculem. 

2. Zibertus† van Hoculem (*) Katherina† 

a. Theodericus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch 

b. Zibertus de oudere. 

c. Zibertus† de jongere. 
Broeder Theodericus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch zvw Zibertus 

van Hoculem droeg over aan zijn broer Zibertus de oudere zvw voornoemde 

Zibertus (1) 1/7 deel, dat aan hem (dg: gekomen was na overlijden van 

voornoemde Zibertus en zijn vrouw Katherina) behoort in een b-erfpacht van 

8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

goederen die waren van Elizabeth Jordens begijn, in Waderle, ter plaatse 

gnd in Loen, welke pacht wijlen voornoemde Zibertus gekocht had van zijn 

broer Jordanus van Hoculem, (2) 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van Zibertus de jongere zvw voornoemde Zibertus, in 1/7 deel dat 

aan wijlen voornoemde Zibertus de jongere behoorde in voornoemde pacht. 

 

Frater Theodericus conventualis conventus de Porta Celi prope Buscum 

filius quondam Ziberti de Hoculem septimam partem (dg: sibi de morte 

dicti quondam Ziberti et quondam Katherine sue uxoris successione advo) 

ad se spectantem in hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

bonis que fuerant quondam Elizabeth Jordens beghine sitis in parrochia de 

Waderle in loco dicto in Loen atque ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quam 

paccionem dictus quondam Zibertus erga Jordanum de Hoculem suum fratrem 

emendo acquisierat prout in litteris atque quintam partem (dg: ad) sibi 

de morte quondam Ziberti junioris filii dicti quondam Ziberti successione 

advolutam in septima parte que ad eundem quondam Zibertum juniorem 

spectabat in paccione predicta hereditarie supportavit Ziberto #suo 

fratri# seniori filio dicti quondam Ziberti cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum quarta post oculi. 

 

BP 1184 f 109r 08 wo 25-03-1405. 

Voornoemde broeder Theodericus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch 

zvw Zibertus van Hoculem droeg over aan zijn voornoemde broer Zibertus de 

oudere zvw voornoemde Zibertus (1) 1/6 deel, dat aan hem behoort, in een 

b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op 

erfgoederen in Sint-Oedenrode te leveren, welke pacht wijlen voornoemde 

Zibertus van Hoculem gekocht had van Johannes nzvw Henricus van Mierle 
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Jutten soen, (2) 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

Zibertus de jongere zvw voornoemde Zibertus van Hoculem, in 1/6 deel dat 

aan voornoemde Zibertus de jongere behoorde in voornoemde pacht. 

 

Dictus frater Theodericus sextam partem ad se spectantem in hereditaria 

paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode solvenda 

hereditarie purificationis et supra hereditates sitas in Rode tradenda 

quam paccionem dictus quondam Zibertus de Hoculem erga Johannem filium 

naturalem quondam Henrici de Mierle Jutten soen emendo acquisierat prout 

in litteris atque quintam partem (dg: ad) sibi de morte quondam Ziberti 

junioris filii dicti quondam Ziberti de Hoculem successione advolutam in 

una sexta parte que ad eundem Zibertum juniorem spectabat in paccione 

predicta hereditarie supportavit Ziberto suo fratri seniori filio dicti 

quondam Ziberti de Hoculem cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.109v. 

 sexta post pasche: vrijdag 24-04-1405. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 

BP 1184 f 109v 01 vr 24-04-1405. 

Johannes van Helmont zvw Johannes van Helmont verkocht aan Agnes dvw 

Zebertus Coenraets soen van Macharen een n-erfcijns van 4 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 3 

kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Kerkstraat naast het Groot Gasthuis naar de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van erfg vw Zebertus van Meghen enerzijds en erfgoed van Johannes Rijt 

zwager van voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en 1/3 deel van een b-erfcijns van 10 schelling. 

 

Johannes de Helmont filius quondam Johannis de Helmont hereditarie 

vendidit Agneti filie quondam Zeberti Coenraets soen de Macharen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

pu) mediatim Johannis et mediatim Domini ex tribus cameris cum earum 

fundo sitis in Busco (dg: ad viculum dictu) in viculo tendente de vico 

ecclesie juxta maius hospitale versus vicum Hijnthamensem inter 

hereditatem heredum quondam Zeberti de Meghen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Rijt (dg: filii quond) sororii dicti venditoris ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu !censu domini ducis et tercia parte 

hereditarii census X solidorum exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Goeswinus et Spina datum sexta post pasche. 

 

BP 1184 f 109v 02 do 09-04-1405. 

De broers Henricus Potter, Johannes en Albertus, kvw Johannes van Tiel, 

verkochten aan Jacobus van Loven een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Vuchter Acker, tussen erfgoed van de heren gnd van den 

Duijtschen Huijse enerzijds en Johannes Coelborner anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus Potter Johannes et Albertus fratres liberi quondam Johannis de 

Tiel peciam terre sitam in parrochia de Vucht sancti Petri ad locum 

dictum Vuchter Acker inter #hereditatem# dominorum dictorum van den 

Duijtschen Huijse ex uno et inter hereditatem Johannis Coelborner ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo de Loven promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Theodericus et 

Tijt datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 109v 03 do 09-04-1405. 

Willelmus van Ouden verkocht aan Johannes Templer de jongere een beemdje, 

gnd die Hoensrijt, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen voornoemde 
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Johannes Templer enerzijds en kinderen gnd Moijarts Kijnder en Tielkinus 

szv voornoemde Johannes anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg, belast met een cijns aan de naburen. Alle andere brieven, beloften en 

bezwaringen, die voornoemde koper heeft of wijlen zijn vader Johannes 

Templer had mbt voornoemd beemdje zijn van generlei waarde. 

 

Solvit. 

Willelmus de Ouden quoddam pratulum #dictum die Hoensrijt# situm in 

parrochia de Nuenen ad locum dictum Boert inter !Johannis Templer 

junioris ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Moijarts Kijnder 

et hereditatem Tielkini generi dicti Johannis ex alio tendens cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

Templer #promittens super omnia warandiam# et obligationem deponere 

excepto censu vicinorum exinde solvendo tali annexa conditione quod omnes 

#alie# littere promissiones et obligationes quas dictus emptor habet aut 

Johannes quondam Templer eius pater habuit #ante datam presentium# de 

pratulo predicto nullius erunt valoris ut ipse Johannes emptor recognovit 

et promisit Willelmo predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 109v 04 do 09-04-1405. 

Nijcholaus van der Horst van Os beloofde aan Ludolphus van Boemel 2 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Nijcholaus van der Horst de Os promisit super omnia Ludolpho de Boemel II 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem eius persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 109v 05 do 09-04-1405. 

Katherina wv Godescalcus Ghiselmaers: 5 morgen 5 hont land van wijlen 

voornoemde Godescalcus, in {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Godescalci (dg: van der Sco..) Ghiselmaers (dg: 

sex jugera terre minus un) quinque jugera et quinque hont terre dicti 

quondam Godescalci sita in parrochia. 

 

BP 1184 f 109v 06 do 09-04-1405. 

Katherina wv Godescalcus Ghiselmaers verhuurde aan Johannes van Ghewanden 

10 hont land, in Empel, achter Heijnxstem, ter plaatse gnd Smeeds Lant, en 

16 hont land aldaar, naast Aleijdis Wolpharts, zoals deze erfgoederen 

behoorden aan wijlen voornoemde Godescalcus, voor een periode van 5 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1404), elk jaar voor 30 nieuwe 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 22½ 

gemene plak, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1405). 

 

Solvit Katherina II grossos. 

Katherina relicta quondam Godescalci Ghiselmaers decem hont terre sita in 

parrochia de Eijmpel retro Heijnxstem ad locum dictum Smeeds Lant atque 

XVI hont terre sita ibidem juxta hereditatem Aleijdis Wolpharts (dg: ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai Jans) in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt (dg: ut) prout dicte hereditates ad dictum quondam Godescalcum 

pertinere consueverant ut dicebat locavit Johanni de Ghewanden ab eodem 

ad spacium quinque annorum festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium possidenda (dg: libere) et habenda anno quolibet dictorum 

quinque annorum pro XXX florenis novis scilicet IX boddrager vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato et pro XXII et dimidia gemeijn 

placken (dg: pro quolib) dandis sibi quolibet dictorum quinque annorum 

(dg: pro) Martini et pro primo termino Martini proxime futurum promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 22 

BP 1184 f 109v 07 do 09-04-1405. 

Jacobus die Wert van Berlikem verkocht aan Willelmus Posteel zvw Willelmus 

Posteel een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Braecvenne, tussen 

erfgoed gnd Aijkens Camp behorend aan Johannes van Dommellen enerzijds en 

Henricus Bac zvw voornoemde Willelmus Posteel anderzijds, met een eind 

strekkend aan het midden van de waterlaat en met het andere eind aan wijlen 

Gerardus van Eijcke en Hermannus Pijnge, belast met een b-erfcijns van 5 

pond. 

 

Jacobus die Wert de Berlikem peciam prati sitam in parrochia de Berlikem 

ad locum dictum Braecvenne inter hereditatem dictam Aijkens Camp ad 

Johannem de Dommellen spectantem ex uno et inter hereditatem Henrici Bac 

filii quondam Willelmi Posteel ex alio tendentem cum uno fine ad medium 

aqueductus et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Gerardi de Eijcke 

et hereditatem Hermanni Pijnge ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

Posteel filio dicti quondam Willelmi Posteel promittens super omnia# 

habita et habenda# warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu (dg: exinde solvendo) quinque librarum exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 109v 08 do 09-04-1405. 

Voornoemde Jacobus die Wert van Berlikem verkocht aan Willelmus Posteel zvw 

Willelmus Posteel een stuk land, 3½ lopen groot, in Berlicum, ter plaatse 

gnd Onderstal, tussen Elizabeth wv Gerardus van Eijcke enerzijds en 

voornoemde Willelmus Posteel zvw Willelmus Posteel anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Johannes Rode, 

belast met 3 kapoenen en 3 cijnshoenderen. 

 

Dictus Jacobus (dg: quendam ortum) peciam terre tres et dimidiam 

#lopinatas# (dg: pedatas in latitudine) continentem sitam in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum Onderstal inter hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Gerardi de Eijcke ex uno et inter hereditatem Willelmi Posteel 

filii quondam Willelmi Posteel ex alio #tendentem cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis Rode# in 

illa quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Willelmo Posteel filio quondam Willelmi Posteel promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

caponibus et tribus pullis censualibus exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 109v 09 do 09-04-1405. 

Zebertus Godevarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus Godevarts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.110r. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 sexta post judica: vrijdag 10-04-1405. 

 

BP 1184 f 110r 01 do 09-04-1405. 

Jacobus Wert van Berlikem gaf uit aan Zebertus zv Godefridus Meeus soen een 

stuk erfgoed, deels akkerland en deels beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Braecvenne, tussen Hermannus Pijnge enerzijds en een gemene weg en erfgoed 

van Henricus Bac anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns 

van 20 schelling oude pecunia minus 1/6 deel van deze cijns, (2) 9 penning 

cijns aan de heer van Helmond, en thans voor (3) een n-erfcijns van 14 pond 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Jacobus Wert de Berlikem peciam hereditatis partim terre arabilis et 

partim prati sitam in parrochia de Berlikem ad locum dictum Braecvenne 

inter hereditatem Hermanni Pijnge ex uno et inter (dg: h) communem 
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plateam et hereditatem Henrici Bac ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Zeberto filio (dg: quondam) Godefridi Meeus soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XX solidorum antique 

pecunie minus sexta parte huiusmodi census exinde solvendo atque pro 

novem denariis census domino de Helmont exinde solvendo dandis etc atque 

pro hereditario censu XIIII librarum monete dando sibi ab alio 

nativitatis Domini ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Tijt 

et Spina datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 110r 02 do 09-04-1405. 

Johannes Godevarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Godevarts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110r 03 do 09-04-1405. 

Voornoemde Zebertus beloofde aan voornoemde Jacobus (1) 22 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde en 4 pond geld met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405), (2) 22 Hollandse gulden voornoemd geld of de 

waarde en 40 schelling geld met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) te 

betalen. Opstellen in twee brieven. 

 

Ponetur in duabus. 

Dictus Zebertus promisit super omnia dicto Jacobo (dg: XLIIII) #XXII# 

Hollansche gulden monete comitis Willelmi vel valorem #et quatuor libras 

monete# (dg: mediatim) nativitatis Domini !Domini proxime futurum et XXII 

Hollant gulden (dg: et XL solidos et) dicte monete vel valorem et XL 

solidos (dg: sci) monete a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110r 04 do 09-04-1405. 

Elizabeth wv Andreas Hessels soen verhuurde aan Arnoldus zv Henricus 

Glorien soen al haar erfgoederen, zowel beemden als akkerland, in Erp 

gelegen, voor een periode van 8 jaar, per jaar voor de cijnzen die eruit 

gaan, en voor 14 lichte schilden, 12 lichte plakken voor 1 schild gerekend, 

met Lichtmis te betalen. Eén brief voor Elizabeth. 

 

Solvit Elizabeth. 

Elizabeth relicta quondam Andree Hessels soen omnes et singulas 

hereditates tam prata quam terras (dg: al) arabiles dicte Elizabeth (dg: 

sitas) quocumque locorum in parrochia de (dg: Vechel) #Erpe# situatas ut 

dicebat (dg: ?ded) locavit Arnoldo filio (dg: quon) Henrici Glorien soen 

ab eodem ad spacium octo annorum proxime futurorum possidendas quolibet 

dictorum octo annorum pro censibus exinde solvendis etc atque pro XIIII 

licht scilde XII licht placken pro quolibet scilt computato dandis sibi 

ab alio quolibet dictorum octo annorum purificationis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

super omnia repromisit et in Busco tradere. Testes datum supra. Fiet una 

pro Elizabeth. 

 

BP 1184 f 110r 05 vr 10-04-1405. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt ev Elizabet dvw Marselius van den Oo gaf 

uit aan Johannes Zelen soen van Bakel een stuk erfgoed, deels akkerland, 

deels beemd en deels heide, van wijlen voornoemde Marselius, in Bakel, ter 

plaatse gnd Sceepstal, naast de plaats gnd Wolfsput, tussen de gemeint 

enerzijds en erfgoed gnd die Berchof, behorend aan Henricus van Beest, 

anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Grotelsche Wech en 

met het andere eind aan de beemden gnd den Auden Beemt ende den Nuwen 

Beemt, hiervan uitgezonderd ongeveer 4 lopen land, die waren van wijlen 
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voornoemde Marselius en nu behoren2 aan Willelmus van Beest; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 12 penningen oude cijns aan de heer van Helmond, en 

thans voor (2a) een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, en (2b) 

een n-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld, met Lichtmis op het onderpand 

te leveren en te betalen. Zou voornoemde Elizabeth zonder wettig nageslacht 

overlijden, dan gaan, als ook voornoemde Emondus is overleden, voornoemde 

cijns en pacht naar de broers Willelmus, Henricus en Gerardus, kvw Henricus 

van Beest. 

 

[Em]ondus filius Alberti Buc de Lijt maritus et tutor legitimus Elizabet 

sue uxoris filie quondam Marselii van den Oo peciam hereditatis partim 

terre arabilis partim prati et partim terre mericalis (dg: sitam in) 

quondam Marselii predicti sitam in [parrochi]a de Bakel ad locum dictum 

Sceepstal juxta locum dictum Wolfsput inter (dg: communem pla) 

communitatem ex uno et inter hereditatem dictam die Berchof ad Henricum 

de Beest spectantem ex alio tendentem cum uno fine ad viam dictam die 

Grotelsche Wech et cum reliquo fine ad prata dicta den Auden Beemt ende 

den Nuwen Beemt prout ibidem sita est et ad dictum quondam Marselium 

pertinere consueverat exceptis quatuor lopinatis terre #vel circiter# 

(dg: ad dictum) que fuerant dicti quondam Marselii nunc ad Willelmum de 

Beest spectantibus ut dicebat dedit ad hereditarios #censum et# pactum 

Johanni Zelen soen de Bakel ab eodem hereditarie possidendam pro XII 

denariis antiqui census domino de Helmont exinde prius solvendis dandis 

et pro hereditaria paccione ?paccione quatuor modiorum siliginis mensure 

de Helmont et pro hereditario censu #sex# (dg: septem) librarum #et decem 

solidorum# monete dandis sibi ab alio purificationis et supra predictam 

peciam hereditatis tradendis ex premissis promittens super omnia 

warandiam et #aliam# obligationem deponere et alter repromisit #{hier BP 

1184 f 110r 06 invoegen}#. Testes (dg: Theodericus) #Spina# et Wolph 

datum sexta post judica. 

 

BP 1184 f 110r 06 vr 10-04-1405. 

{In linker marge. Invoegen in BP 1184 f 110r 05}. 

tali annexa conditione si dicta Elizabeth decesserit absque prole 

legitima genita vel generanda superviva remanente quod tunc dicti census 

et paccio ad Willelmum Henricum et Gerardum fratres liberos quondam 

Henrici de Beest devolvetur! post decessum Emondi et Elizabeth 

predictorum et non prius. 

 

BP 1184 f 110r 07 .. 17-10-1605. 

Gijsbert Goijarts Gijsbertssen tot Aerle heeft twe mudde ende ?III vaten 

roggen mate van Helmont jairlix ende erffelic pachts van desen naest 

bescreven pacht van vier mudden roggen gelost uuijt..... bij scepen 

quijtancie in mijn boec den 17 octobris 1605. 

 

BP 1184 f 110r 08 .. 28-03-1641. 

Adriaen Herberts Stevens bij deijlinge proprietaris heeft bekent dat 

G...... wedue Jans Goijaerts aen hem gelost heeft veertien vaten roggen in 

den pacht van vier mudden roggen in den bijstaende. Actum den XXVIIIen mert 

anno X VI XLI. Meo teste L ...... 

 

BP 1184 f 110r 09 vr 10-04-1405. 

De broers Willelmus, Henricus en Gerardus, kvw Henricus van Beest, deden 

tbv voornoemde Johannes Zelen soen afstand van het voornoemde. Zij behouden 

hun recht in voornoemde cijns en pacht. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus Henricus et Gerardus fratres liberi quondam Henrici de Beest 

super premissis et jure ad opus dicti Johannis #Zelen soen# (dg: de 

                         
2 Zie → BP 1184 f 111v 01 vr 10-04-1405, verkoop van deze 4 lopen. 
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Beest) hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salvo eis jure competente 

in censu et paccione predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110r 10 vr 10-04-1405. 

Johannes van Ghemert, zijn broer Hubertus van Ghemert en voornoemde 

Albertus Buc deden tbv voornoemde Johannes Zelen soen afstand van voornoemd 

stuk erfgoed. 

 

Johannes de Ghemert Hubertus de Ghemert eius frater et Albertus Buc 

predictus super predicta pecia hereditatis et jure ad opus dicti Johannis 

Zelen soen hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 110r 11 do 09-04-1405. 

Henricus zvw Petrus Lommelmans verkocht aan Henricus van Meirlaer oudste 

zvw Rodolphus van Meirlaer een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbosch, ter plaatse gnd Heijnen Vorschvelt, tussen Petrus van der 

Haghen enerzijds en Margareta van der Haghen anderzijds, welk stuk land 

eerstgenoemde Henricus verworven had van Albertus gnd Coppen soen van 

Donresloe. 

 

Henricus filius quondam Petri Lommelmans peciam terre sitam in parrochia 

de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbosch #in loco dicto Heijnen 

Vorschvelt# inter hereditatem Petri van der Haghen ex uno et inter 

hereditatem Margarete van der Haghen ex alio quam peciam terre 

primodictus Henricus erga Albertum dictum Coppen soen de Donresloe 

acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Meirlaer filio 

seniori quondam Rodolphi de Meirlaer promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum 

quinta post judica. 

 

BP 1184 f 110r 12 do 09-04-1405. 

Elijas zv Petrus Lommelman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Elijas filius Petri Lommelman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110r 13 do 09-04-1405. 

Hermannus Swertveger zv Arnoldus Cleijnael verkocht aan Henricus den Wijsen 

de helft van een beemd, gnd die Eelsdonc, in Oirschot, in de herdgang van 

Ertbruggen, ter plaatse gnd Quijnckers Broec, tussen de steeg gnd die 

Eelsdoncsche Steghe enerzijds en Henricus Smeets en Henricus van den 

Ameijden anderzijds, belast met de helft van de grondcijns en de helft van 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht uit 

geheel voornoemde beemd gaan. De koper zal zijn helft van de cijns en pacht 

betalen en leveren, zó dat de andere helft van de beemd en andere goederen 

van voornoemde Hermannus daarvan geen schade ondervinden. 

 

Hermannus Swertveger filius Arnoldi Cleijnael medietatem prati dicti die 

Eelsdonc siti in parrochia de Oerscot in pastoria de Ertbruggen in loco 

dicto Quijnckers Broec inter stegam dictam die Eelsdoncsche Steghe ex uno 

et inter hereditatem Henrici Smeets et hereditatem Henrici van den 

Ameijden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico den Wijsen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

medietate census domini fundi et medietate hereditarie paccionis duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco qui census et paccio ex predicto 

integro prato solvendi sunt quam medietatem dictorum census et paccionis 

dictus emptor exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et 

solvet ex dicta medietate dicti prati sic quod nec dicto venditori nec ad 

et supra reliquam medietatem dicti prati #et (dg: quecumque) alia bona 

dicti Hermanni# dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse emptor 
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super omnia promisit. Testes (dg: dicti) Theodericus et Gerardus datum 

supra. Duplicetur. 

 

1184 f.110v. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 

BP 1184 f 110v 01 do 09-04-1405. 

Johannes Bijtter ev Heijlwigis dvw Rutgherus van der Voert alias gnd van 

der Hellen droeg over aan Arnoldus zvw voornoemde Rutgherus een kamp, gnd 

die Voertsche Hoeve, in Eijlde, tussen Theodericus Buc van den Sporct 

enerzijds en wijlen Jacobus van den Wijel anderzijds, welk kamp aan 

voornoemde Johannes Bijtter was gekomen na erfdeling tussen hem en zijn 

medeërfgenamen. 

 

Johannes Bijtter maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Rutgheri van der Voert alias dicti van der Hellen quendam campum 

dictum die Voertsche Hoeve situm in Eijlde inter hereditatem Theoderici 

Buc van den Sporct ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi van den 

Wijel ex alio (dg: quem) qui campus dicto Johanni Bijtter mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius coheredes cessit 

in partem prout in litteris hereditarie (dg: Ar) supportavit Arnoldo 

filio dicti quondam Rutgheri cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et 

Gerardus datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 110v 02 do 09-04-1405. 

Arnoldus zvw Theodericus Oden soen deed tbv voornoemde Arnoldus afstand van 

het voornoemde. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici Oden soen super premissis et jure ad 

opus dicti Arnoldi hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 110v 03 do 09-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus zvw Rutgherus van der Hellen beloofde aan voornoemde 

Arnoldus zvw Theodericus Oden soen 27 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-

06-1405) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Rutgheri van der Hellen promisit super 

omnia dicto Arnoldo filio quondam Theoderici Oden soen (dg: #XX# XXXV) 

XXVII novos gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110v 04 do 09-04-1405. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van den Sporct verkocht aan Henricus zvw 

Rutgherus van der Hellen en Petrus Mijchiels soen (1) een kamp, ter plaatse 

gnd Eijlde, tussen wijlen Rutgherus van der Voert alias gnd van der Hellen 

enerzijds en Rodolphus van den Sporct anderzijds, (2) 2 bunder beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Westelbroec, waavran (2a) tussen Johannes 

Keelbreker enerzijds en erfgoed van de abt van Berne en wijlen Jacobus 

Keelbreker anderzijds, (2b) tussen Lambertus smid en kvw Hermannus 

Drinchellinc enerzijds en Engelberna Peters en voornoemde kvw Hermannus 

anderzijds, (3) een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Westeracker, 

beiderzijds tussen kvw Hermannus Drinchellinc, belast met lasten. De brief 

overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van den Sporct quendam campum 

situm in loco dicto Eijlde inter hereditatem quondam Rutgheri van der 

Voert alias dicti van der Hellen ex uno et inter hereditatem Rodolphi van 
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den Sporct ex alio (dg: ut dicebat h) atque (dg: quoddam) #duo bonaria# 

prati (dg: -um) sita (dg: -um) in (dg: dicta) parrochia de Berlikem ad 

locum dictum Westelbroec quorum unum inter hereditatem Johannis 

Keelbreker ex uno et inter hereditatem abbatis de Berna et #quondam# 

Jacobi Keelbreker ex alio et reliquum inter hereditatem Lamberti fabri et 

liberorum quondam Hermanni Drinchellinc ex uno et inter hereditatem 

Engelberne Peters et dictorum liberorum dicti quondam Hermanni ex alio 

atque peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum Westeracker 

inter hereditatem liberorum quondam Hermanni Drinchellinc ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Rutgheri van der Hellen et Petro Mijchiels soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis. 

Testes datum supra. Tradatur dicto venditori. 

 

BP 1184 f 110v 05 do 09-04-1405. 

Johannes Bever zvw Henricus Bever smid van Hezewijc beloofde aan Hubertus 

Osman 17 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

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

 

Johannes Bever filius quondam Henrici Bever (dg: commorans) fabri de 

Hezewijc promisit super omnia Huberto Osman XVII novos Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel (dg: IX) X Vlemsche placken pro quolibet gulden 

computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Spina et 

Gerardus datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 110v 06 do 09-04-1405. 

Gerardus Valken soen van Maren verkocht aan Johannes van Boningen Sijmons 

soen een tuin, in Maren, tussen kvw Matheus Breden enerzijds en de gemeint 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het land gnd Dijcrecht, 

vrij van dijken en cijns. 

 

Gerardus Valken soen de Maren quendam ortum situm in parrochia de Maren 

inter hereditatem liberorum quondam Mathei Breden ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentem a communi (dg: -tate) platea ad terram 

dictam Dijcrecht ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Boningen 

Sijmons soen promittens super omnia warandiam tamquam de hereditate ab 

omnibus aggeribus et censu libera et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 110v 07 do 09-04-1405. 

Arnoldus zv Henricus Glorien soen verkocht aan Johannes van Vladeracken een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd dat Aude 

Velt, tussen voornoemde Henricus Glorien soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, (2) een streep 

lands, in Erp, ter plaatse gnd dat Aude Velt, ter plaatse gnd Kerijs Acker, 

tussen Leonius Heijnmans soen enerzijds en Everardus Stinen Man anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht van 6 zester rogge. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Henrici Glorien soen hereditarie vendidit 

Johanni de Vladeracken hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parrochia de Erpe ad locum dictum dat 

Aude Velt inter hereditatem dicti Henrici Glorien soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendente cum utroque fine ad communem plateam 

atque ex strepa terre sita in (dg: dicta) parrochia et loco predictis ad 

locum dictum Kerijs Acker inter hereditatem Leonii Heijnmans soen ex uno 

et inter hereditatem Everardi Stinen Man ex alio ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione sex sextariorum siliginis exinde solvenda et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110v 08 .. 12-08-1628. 

Jan Adriaens statheder van den blockmeesteren van den aremen des Hinthamer 

Eijnts heeft bekent dat Jan Aertssen van Cromvoert den halft van een mauwer 

roggen int hier volgende contract leg...den aen sijn handen heeft affgelost 

ende ?gequeten in den cassatie deser ?was consenterende. Actum XII augustus 

XVIc XXVIII ?Wouter van den Authe..den. 

 

BP 1184 f 110v 09 do 09-04-1405. 

Henricus Huesdens van Cromvoirt en zijn zoon Petrus verkochten aan Ghibo 

zvw Johannes Everaets soen van Hijntham een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 lopen 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde 

Henricus enerzijds en voornoemde Petrus en Jacobus Rutten soen anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Henricus Huesdens de Cromvoirt et Petrus eius filius hereditarie 

vendiderunt Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen de Hijntham 

hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco !ex sex lopinatis terre 

sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt 

inter hereditatem dicti Henrici ex uno [et] inter hereditatem dicti Petri 

et Jacobi Rutten soen ex alio ut dicebant promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere #excepto 

censu domini ducis# et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 110v 10 do 09-04-1405. 

Bartholomeus Spijerinc beloofde aan Rodolphus Delft 9¼ Engelse nobel of de 

waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 07-06-1405) en de andere 

helft met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405). 

 

Solvit 1 grossum. 

Bartholomeus Spijerinc promisit super omnia Rodolpho Delft IX Engels 

nobel et quartam partem unius Engels nobel vel valorem mediatim 

penthecostes et mediatim Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 110v 11 do 09-04-1405. 

Gerardus zv Johannes zv Johannes Zebrechts soen beloofde aan voornoemde 

Rodolphus Delft 4¾ Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met 

Pinksteren (zo 07-06-1405) en de andere helft met Sint-Jacobus aanstaande 

(za 25-07-1405). 

 

Solvit 1 grossum. 

Gerardus filius Johannis filii Johannis Zebrechts soen promisit super 

omnia dicto Rodolpho Delft quinque Engels nobel (dg: minus) vel valorem 

minus quarta parte unius Engels nobel ad dictos terminos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.111r. 

 quinta post judica: donderdag 09-04-1405. 

 sexta post judica: vrijdag 10-04-1405. 

 

BP 1184 f 111r 01 do 09-04-1405. 

Johannes van Helmont wonend in Sint-Oedenrode zvw Johannes van Helmont 

verkocht aan Johannes van Holten smid 2 kamers met ondergrond en tuin, in 

Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van 

Petrus Vuchts zvw Petrus van Sint Ademarus enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Heerken anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan erfgoed van Danijel Roesmont, belast met een b-erfcijns van 50 
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schelling. 

 

(dg: Willelmus) Johannes de Helmont commorans in Rode filius quondam 

Johannis de Helmont duas cameras cum suis fundis et orto sitas in Busco 

retro claustrum fratrum minorum inter hereditatem Petri Vuchts filii 

quondam Petri de Sancto Ademaro ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Heerken ex alio tendentes a communi platea retrorsum ad hereditatem 

Danijelis Roesmont ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van Holten 

fabro promittens super omnia (dg: warandiam et ob) habita et habenda 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere excepto hereditario censu 

L solidorum exinde solvendo. Testes Spina et Gerardus datum quinta post 

judica. 

 

BP 1184 f 111r 02 do 09-04-1405. 

Johannes Leenvolger verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Leenvolger prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 111r 03 do 09-04-1405. 

Henricus Taterlau droeg over aan Johannes Kepken zvw Willelmus Kepken 1/3 

deel van de helft van een kamp, gnd Spijrings Bosch, in Nuland, tussen een 

gemene weg enerzijds en Goeswinus Model zv Bertholdus, Arnoldus van 

Nuwelant en erfg vw Johannes van Nuwelant anderzijds, met een eind 

strekkend aan de weg gnd Wolfsdijc en met het andere eind aan Jacobus van 

Neijnsel, Rodolphus Kepken, Godefridus Poijnenborch en een zekere 

Steijnsken, welk 1/3 deel voornoemde Henricus Taterlau in pacht verkregen 

had van de gezusters Aleijdis en Theoderica, wettige dv Johannes van 

Dijnther, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Henricus Taterlau terciam partem (dg: mediatim) medietatis campi dicti 

Spijrings Bosch siti in parrochia de Nuwelant inter communem plateam ex 

uno et inter hereditates Goeswini Model filii Bertholdi Arnoldi de 

Nuwelant et heredum quondam Johannis de Nuwelant !tendentis cum uno fine 

ad vicum dictum Wolfsdijc et cum reliquo fine ad hereditates Jacobi de 

Neijnsel Rodolphi Kepken Godefridi Poijnenborch et cuiusdam dicti 

Steijnsken quam terciam partem dictus Henricus Taterlau erga Aleijdem et 

Theodericam sorores filias legitimas Johannis de Dijnther ad pactum 

acquisierat prout in litteris hereditarie suppportavit Johanni Kepken 

filio quondam Willelmi Kepken cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 111r 04 do 09-04-1405. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct droeg over aan Johannes 

Bijtter zvw Johannes Bijtter al zijn beesten, varend goed en roerende en 

gerede goederen, die hij heeft of zal verkrijgen. De brief overhandigen aan 

Theodericus. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct omnes et 

singulas suas bestias et bona pecoralia ac quecumque sua bona mobilia et 

parata habita et habenda legitime supportavit Johanni Bijtter filio 

quondam Johannis Bijtter promittens super omnia warandiam. Testes datum. 

Tradatur littera Theoderico. 

 

BP 1184 f 111r 05 do 09-04-1405. 

Willelmus zvw Theodericus Proeft van Empel beloofde aan Theodericus Nobel 

een n-erfcijns van 20 Engels, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst met 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405), gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Empel, tussen Jacobus Luwe enerzijds en Theodericus van Vlijmen anderzijds, 

met beide einden strekkend aan een gemene weg, (2) 1 morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd Pijpsack, naast een gemene waterlaat, (3) een stuk land, 
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gnd een Half Deel, in Empel, in een kamp gnd dat Boemken, (4) 1 morgen land 

van voornoemde verkoper, in Empel, ter plaatse gnd Buijseneggen, tussen 

voornoemde Theodericus Nobel enerzijds en Nijcholaus van Kessel anderzijds. 

De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Theoderici Proeft de Empel promisit se daturum 

et soluturum Theoderico Nobel (dg: filio quondam Theoderici #Nobel# 

Proefst de Empel) hereditarium censum XX Engels hereditarie (dg: p) 

Johannis et pro primo termino Johannis proxime futurum ex domo et orto 

cum suis attinentiis sitis in parrochia de Empel inter hereditatem Jacobi 

Luwe ex uno et inter hereditatem Theoderici de Vlijmen ex alio 

tendentibus cum utroque fine ad (dg: communitatem ut dic) #communem 

plateam# atque ex uno jugere terre sito in parrochia predicta ad locum 

dictum Pijpsack inter communem aqueductum !atque ex pecia terre dicta een 

Half Deel sita (dg: -m) in dicta parrochia (dg: ad) in quodam campo dicto 

dat Boemken atque ex uno jugere terre #dicti venditoris# sito in dicta 

parrochia predicta ad locum dictum Buijseneggen (dg: ut) inter 

hereditatem #dicti# Theoderici Nobel ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai de Kessel ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum 

supra. Tradatur dicto Willelmo. 

 

BP 1184 f 111r 06 do 09-04-1405. 

De gebroeders Nijcholaus gnd Coel Roelen, Rodolphus en Gerardus, kvw 

Gerardus Roelen soen, verkochten aan Theodericus Werneer, tbv hem en andere 

erfg vw Johannes Coelen soen, ½ mud rogge b-erfpacht, die Johannes van 

Hoelt moest leveren aan zijn zuster Elizabeth mv voornoemde Nijcholaus 

Coel, gaande uit een hoeve gnd het Goet te Roelt, in Boxtel. De brief 

overhandigen aan Theodericus Wernere. 

 

Solvit. 

Nijcholaus dictus Coel Roelen Rodolphus et Gerardus eius fratres liberi 

quondam Gerardi Roelen soen dimidium modium siliginis hereditarie 

paccionis quem Johannes de Hoelt solvere consuevit et tenebatur Elizabeth 

sue sorori matri dicti Nijcholai Coel annuatim et hereditarie ex quodam 

manso dicto tGoet te (dg: Hoest) #Roelt# cum suis attinentiis sito in 

parrochia de Bucstel ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico 

Werneer ad opus sui et ad opus aliorum heredum (dg: dci) quondam Johannis 

Coelen soen promittentes indivisi super omnia ratam servare. Testes 

Theodericus et Gerardus datum supra. Tradatur Theoderico Wernere. 

 

BP 1184 f 111r 07 vr 10-04-1405. 

Leonius van de Kelder droeg over aan Johannes Wouters soen bontwerker, tbv 

hem en zijn vrouw Bela ndv voornoemde Leonius, een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen een gemene weg gnd die Gorterstraat 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Vlasman, nu behorend aan Wijnricus 

Roempot, anderzijds, aan voornoemde Leonius verkocht door Bernardus Hughe. 

De langstlevende zal het huis en erf gedurende zijn leven bezitten; daarna 

komt het aan kv voornoemde Johannes ev Bela, reeds verwekt of nog te 

verwekken (dg: Leonius, Johannes, Ghisbertus en Agnes). 

 

Leonius de Penu domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie inter 

communem plateam dictam die Gorterstraet ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Vlasman nunc ad Wijnricum Roempot spectantem ex alio 

venditam dicto Leonio a Bernardo Hughe prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Wouters soen #pellifici# ad opus (dg: Leonii 

#Johannis# Ghisberti et Agnetis ab ipso) sui et ad opus Bele sue uxoris 

filie naturalis dicti Leonii cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione quod alter dictorum Johannis et Bele diutius vivens in humanis 
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predictam domum et aream ad eius vitam integraliter possidebit post 

decessum ipsorum amborum ad eorum liberos ab eis pariter genitos et 

generandos hereditarie devolvendam. Testes Theodericus et Neijnsel datum 

sexta post judica. 

 

BP 1184 f 111r 08 vr 10-04-1405. 

Johannes wettige zv voornoemde Leonius deed tbv voornoemde Johannes Wouters 

soen, Bela en hun kinderen afstand van het voornoemde. 

 

Johannes filius legitimus dicti Leonii super premissis et jure sibi 

competente et post decessum dicti Leonii competituro ad opus dictorum 

Johannis Wouters soen Bele et suorum (dg: heredum) liberorum ab eisdem 

pariter genitorum et generandorum hereditarie renunciavit promittens 

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

datum supra. 

 

1184 f.111v. 

 sexta post judica: vrijdag 10-04-1405. 

 

BP 1184 f 111v 01 vr 10-04-1405. 

Emondus zv Albertus Buc ev Elizabeth dvw Marselius van den Oo verkocht aan 

Willelmus van Beest 4 lopen3 land, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, 

naast de plaats gnd Wolfsput, tussen voornoemde Willelmus van Beest en 

Henricus van Beest enerzijds en wijlen voornoemde Marselius, nu Johannes 

Zelen soen, anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Lachorst 

en met het andere eind aan voornoemde Johannes, zoals omgraven. 

 

Solvit II grossos. 

Emondus filius Alberti Buc maritus et tutor legitimus (dg: ut) Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Marselii van den Oo quatuor lopinatas terre 

sitas in parrochia de Bakel ad locum dictum Sceepstal juxta locum dictum 

Wolfsput inter hereditatem (dg: dicti) Willelmi de Beest et hereditatem 

Henrici de Beest ex uno et inter hereditatem dicti quondam Marselii nunc 

ad Johannem Zelen soen spectantem ex alio tendentes cum uno fine ad locum 

dictum Lachorst et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis (dg: 

ut) prout et in ea quantitate qua ibidem site sunt et circonfossati! 

hereditarie vendidit dicto Willelmo de Beest promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Spina et et Wolph datum sexta 

post judica. 

 

BP 1184 f 111v 02 vr 10-04-1405. 

Voornoemde Emondus zv Albertus Buc beloofde de broers Willelmus, Henricus 

en Gerardus, kvw Henricus van Beest, en hun goederen schadeloos te houden 

van een b-erfcijns van 6 oude schilden, die wijlen voornoemde Henricus van 

Beest verkocht had aan Elizabeth wv Everardus van der Water en kvw 

voornoemde Everardus, gaande uit verschillende erfgoederen, in Bakel, ter 

plaatse gnd Sceepstal. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Emondus promisit super omnia habita et habenda Willelmo Henrico et 

Gerardo fratribus liberis quondam Henrici de Beest (dg: pro) quod ipse 

Emondus predictus antedictos fratres et quecumque eorum bona quitabit 

relevabit et (dg: simplic) simpliciter indempnem observabit ab 

hereditario censu sex aude scilde quem censum dictus quondam Henricus de 

Beest vendiderat (dg: E) Elizabeth relicte quondam Everardi van der Water 

et (dg: omn) liberis eiusdem quondam Everardi aut alteri persone aut 

aliis personis ad opus dictorum Elizabeth et liberorum quondam Everardi 

(dg: seu alterius eorundem) solvendum ex quibusdam hereditatibus sitis in 

parrochia de Bakel ad locum dictum Sceepstal ut dicebat(dg: insuper 

                         
3 Zie ← BP 1184 f 110r 05 vr 10-04-1405, deze 4 lopen waren uitgezonderd van een grotere koop. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 32 

dictus Emondus promisit s). Testes datum supra. {In linker marge een 

verticale haal naast onbeschreven ruimte en naast het begin van BP 1184 f 

111v 03}. 

 

BP 1184 f 111v 03 vr 10-04-1405. 

Mathijas van Herpt, Johannes die Clerc van Bardewijc, zijn zuster Margareta 

en Agnes wv Arnoldus Ghenen soen droegen over aan Johannes van Gewanden, 

tbv Johannes Herinc zvw Willelmus Herinc, een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die aan hen gekomen was na overlijden van Aleijdis wv Jacobus Willems 

soen, gaande uit een huis en erf van Jacobus Willems soen, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Hacken enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Johannes van Ghewanden anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Jacobus Willems soen gekocht had van Johannes zvw Johannes des 

Berssen soen, welke cijns staande het huwelijk tussen voornoemde Aleijdus 

en wijlen Jacobus was verworven, en van welke cijns voornoemde Aleijdis de 

helft, die aan erfg vw voornoemde Jacobus gekomen was, verworven had van 

voornoemde Willelmus zv voornoemde Jacobus. 

 

{Het “Mathijas de …” zal boven het “Aleijdis relicta …” geschreven zijn, 

nadat dit laatste was doorgehaald}. 

Mathijas de Herpt Johannes die Clerc de Bardewijc Margareta eius soror et 

Agnes relicta quondam Arnoldi Ghenen soen cum tutore hereditarium censum 

XL #solidorum monete# eis de morte quondam Aleijdis relicte quondam 

Jacobi Willems soen successione advolutum solvendum 

(dg: Aleijdis relicta quondam Arnoldi Boijen cum tutore hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum anno quolibet hereditarie ex domo) 

annuatim et hereditarie ex domo et area Jacobi Willems soen sita in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem Johannis Hacken ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Ghewanden ex alio quem censum dictus quondam 

Jacobus Willems soen erga Johannem filium quondam Johannis des Berssen 

soen emendo acquisierat prout in litteris et (dg: de) qui census stante 

integro thoro inter predictam Aleijdem et quondam Jacobum acquisitus 

fuerat ut dicebant et de quo censu dicta Aleijdis (dg: reliquam) 

medietatem que heredibus dicti quondam Jacobi successione fuerat advoluta 

erga (dg: pref) Willelmum filium eiusdem Jacobi acquisierat prout in 

litteris vidimus contineri hereditarie supportavit! dicto Johanni de 

Gewanden ad opus Johannis Herinc filii quondam Willelmi Herinc cum 

litteris et jure promittens! #cum tutore indivisi# super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui #et# (dg: deponere) dicte Aleijdis 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum sexta post judica. 

 

BP 1184 f 111v 04 vr 10-04-1405. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan de secretaris, 

tbv Arnoldus Stamelart van Uden, een n-erfcijns van 100 oude Franse 

schilden, met Pinksteren te betalen, gaande uit alle goederen die hij heeft 

of zal verkrijgen. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct hereditarie 

vendidit mihi ad opus Arnoldi Stamelart de Uden hereditarium censum 

centum aude scilde Francie solvendum hereditarie penthecostes ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis quocumque locorum coonsistentibus sive 

sitis promittens super omnia habita et habenda warandiam. Testes datum 

supra. Tradatur dicto Theoderico. 

 

BP 1184 f 111v 05 vr 10-04-1405. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde Arnoldus 

Stamelart, 300 oude Franse schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia mihi ad opus dicti Arnoldi 

Stamelart CCC aude scilde Francie ad eius monitionem persolvendos. Testes 
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datum supra. Tradatur dicto Theoderico. 

 

1184 f.112r. 

 sexta post judica: vrijdag 10-04-1405. 

 

BP 1184 f 112r 01 vr 10-04-1405. 

Arnoldus Rover en Arnoldus van Hackenem, kv Wellinus Rovers, verhuurden te 

pechters recht aan Johannes van den Eijnde van Oesterwijc en Willelmus 

Becker 2 watermolens van voornoemde Wellinus, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd ter Borch, voor een periode van 2 jaar, ingegaan de zondag na afgelopen 

Lichtmis (zo 08-02-1405), per jaar voor 90 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, geheel aan voornoemde Arnoldus Rover 

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

Voornoemde Johannes en Willelmus zullen géén aarde nemen op het erfgoed van 

voornoemde Wellinus, behalve uit de sloten aan weerszijden van de dijk die 

bij de molens hoort. Al wat voornoemde Johannes en Willelmus uitgeven voor 

de verbouwing van de moutmolen van voornoemde 2 molens zal voornoemde 

Arnoldus Rover in het tweede jaar in mindering brengen op voornoemd geld. 

De brief van de huurders aan een van hen beiden overhandigen. 

 

Duplicetur. Solverunt conductores. 

Arnoldus Rover #et# Arnoldus de Hackenem (dg: et Theodericus fratres) 

liberi (dg: quondam) Wellini #Rovers# (dg: Scriver) duo molendina 

aquatilia dicti Wellini sita in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum 

ter Borch simul cum attinentiis et juribus eorundem duorum molendinorum 

universis locaverunt Johanni van den Eijnde de Oesterwijc et Willelmo 

(dg: pisto) Becker (dg: ?Bi) ab (dg: esdem) eisdem ad spacium duorum 

annorum diem dominicam que sequebatur proxime festum purificationis 

proxime preteritum sine medio sequentium possidenda ad jus conductorum 

dictum pechters recht anno quolibet dictorum duorum  annorum (dg: 

possiden) pro XC novis gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato dandis (dg: sibi) dicto Arnoldo Rover 

integraliter ab aliis !dictorum duorum annorum mediatim Johannis et 

mediatim Domini promittentes indivisi super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere et alii indivisi super omnia 

habita et habenda repromiserunt tali annexa conditione quod dicti 

Johannes et Willelmus non capient aliquam terram supra hereditatem dicti 

Wellini quam (dg: al) in fossatis ab utroque latere aggeris ad dicta 

molendina spectantis hoc adiuncto quidquid dicti Johannes et Willelmus 

exposuerunt pro reformatione molendini brasii dictorum molendinorum hoc 

dictus Arnoldus Rover eis defalcabit in ultimo anno dictorum duorum 

annorum de pecunia predicta. Testes Wolph et Gerardus datum sexta post 

judica. Littera conductorum tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 112r 02 vr 10-04-1405. 

Gerardus Bac zvw Hermannus Bac, Ghisbertus zv Henricus Oden soen en 

Johannes van den Kerchove, voor zich en voor bloedverwanten en vrienden van 

wijlen Willelmus van Eijcke zvw Johannes van Eijcke van de kant van 

Katherina mvw voornoemde Johannes van Eijcke en grootmoeder van voornoemde 

Willelmus, verklaarden verzoend te zijn mbt de de dood of moord van 

voornoemde Willelmus van Eijcke. Ze beloofden aan (dg: de secretaris) 

Johannes van Ghemert, tbv allen die het aangaat, dat zij en de 

bloedverwanten en vrienden van wijlen voornoemde Willelmus, die geboren 

zijn of nog geboren worden, van de kant van wijlen voornoemde Katherina, 

het zoenaccoord van waarde zullen houden en mbt voornoemde dood of moord 

nimmer om recht of een vete zullen nastreven. 

 

Solvit. Solvit. 

#(dg: Ger)# Gerardus Bac filius quondam Hermanni Bac (dg: W) Ghisbertus 

filius Henrici Oden soen et Johannes van den Kerchove (dg: #et# Willelmus 

de Strijp) pro se et pro quibuscumque consanguineis et amicis #genitis et 
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generandis# quondam Willelmi de Eijcke filii quondam Johannis de Eijcke 

ex parte et latere quondam Katherine matris dicti quondam Johannis de 

Eijcke avie olim dicti Willelmi palam recognoverunt ipsos fore 

reconciliatos super nece (dg: quondam) aut homicidio alias (dg: facta) 

perpetrata aut perpetrato aut facto in personam dicti quondam Willelmi de 

Eijcke promittentes indivisi super omnia (dg: michi) #habita et habenda 

Johanni de Ghemert# ad opus omnium quorum interest aut interesse poterit 

in futurum quod ipsi et quicumque consanguinei et amici dicti quondam 

Willelmi (dg: ex parte et latere dicte quon) geniti et generandi ex parte 

et latere dicte quondam Katherine huiusmodi reconciliationem ratam 

servabunt #ad jus reconciliationis# et de huiusmodi nece et homicidio 

numquam jus (dg: peti) aut vindictam petent aut prosequentur. Testes 

datum supra. (dg: s). 

 

BP 1184 f 112r 03 vr 10-04-1405. 

Willelmus van Strijp, voor zich en voor bloedverwanten en vrienden die 

geboren zijn of nog geboren worden van wijlen voornoemde Willelmus van 

Eijcke van de kant van wijlen Willelmus van Strijp, vv voornoemde Johannes 

van Eijcke en grootvader van voornoemde Willelmus van Eijcke, verklaarde 

hetzelfde. 

 

Willelmus de Strijp (dg: palam) pro se et pro quibuscumque consanguineis 

et amicis #genitis et generandis# dicti quondam Willelmi #de Eijcke# ex 

parte et latere !ex parte et latere quondam Willelmi de Strijp patris 

olim dicti (dg: W) Johannis de Eijcke #avi olim dicti Willelmi de Eijcke# 

recognoverunt! ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 112r 04 vr 10-04-1405. 

Johannes van Dijnther droeg over aan Willelmus van der Aa zvw Gerardus 

Persoens soen van Gestel een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, in 

Den Bosch te leveren, een helft met Sint-Remigius-Belijder en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit goederen gnd ter Heijden, in Nuenen, en uit 

goederen gnd te Welle, in Nuenen, welke pacht Elizabeth ndvw hr Ghisbertus 

van Tula ridder, tbv haar en haar zoon Johannes, gekocht had van hr 

Rutgherus van Ouden heer van Hensoirde, ridder, en welke pacht aan 

voornoemde Johannes van Dijnther gekomen was na overllijden van voornoemde 

Johannes zv Elizabeth, die bij haar verwekt was door wijlen Johannes 

Bastart van Dijnther bv eerstgenoemde Johannes. 

 

#(dg: Jo)# Johannes de Dijnther hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie mediatim Remigii 

confessoris et mediatim purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dictis ter Heijden sitis in parrochia de Nuenen atque ex bonis dictis te 

Welle sitis in eadem parrochia atque ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quam paccionem Elizabeth filia naturalis #domini# 

quondam Ghisberti de Tula militis ad opus sui et ad opus Johannis eius 

filii erga dominum Rutgherum de Ouden dominum de Hensoirde militem emendo 

acquisierat prout in litteris et quam paccionem dictus Johannes de 

Dijnther sibi de morte dicti Johannis filii dicte Elizabeth ab ipsa et 

quondam Johanne Bastart de Dijnther fratre primodicti Johannis 
!successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Willelmo van 

der Aa filio quondam Gerardi Persoens soen de Gestel cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 112r 05 vr 10-04-1405. 

Emondus van Erpe zv Henricus Moelner van Erpe verkocht aan Ghevardus Coninc 

zvw Johannes Coninc een lijfrente van 3 pond geld, met Pasen te betalen, 

voor het eerst over een jaar (zo 11-04-1406), gaande uit de helft van een 

huis en erf, in Den Bosch, aan de Korenmarkt, tussen erfgoed van mr 

Johannes van Best enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf 
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de Korenmarkt tot aan erfgoed van Johannes van Mameren, te weten uit de 

helft die reikt richting de Korenmarkt, welke helft 21½ voet lang is, vanaf 

de voorste stijl die in het huis staat naast voornoemde Korenmarkt af te 

meten richting de andere helft, en 17¼ voet breed. 

 

Emondus de Erpe filius Henrici Moelner de Erpe (dg: hereditarie) 

#legitime# vendidit Ghevardo Coninc filio quondam Johannis Coninc (dg: 

hereditarium censum trium librarum monete so) vitalem pensionem trium 

librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti Ghevardi et non 

ultra pasche et pro primo termino a pasche proxime futuro ultra annum ex 

medietate domus et aree site in Busco ad forum bladi inter hereditatem 

magistri Johannis de Best ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentis a dicto foro bladi ad hereditatem Johannis de Mameren scilicet 

ex illa medietate que sita est ibidem et tendit versus dictum forum bladi 

(dg: v) et que medietas XXI (dg: ped) et dimidiam pedatas (dg: in 

latitudine) mensurando ab anteriori stilos stante et consistente in eadem 

domo juxta dictum forum bladi versus reliquam medietatem in longitudine 

et XVII pedatas (dg: pedatas) et quartam partem unius pedate in (dg: lon) 

latitudine continet ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere et cum mortua fuerit erit quitum. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 112r 06 vr 10-04-1405. 

Johannes van Scorhout zv Johannes van Scorhout en zijn vrouw Yda wv 

Lambertus Gruwel droegen over aan Laurencius Gruwels, zijn zuster 

Hadewigis, kvw Gerardus Gruwel, Henricus Aelbrechts soen ev Eefsa, en 

Walterus Pigge ev Aleijdis, dvw voornoemde Gerardus, (1) het vruchtgebruik 

dat voornoemde Yda heeft in een huis en erf van wijlen voornoemde 

Lambertus, in Hintham, tussen Walterus van Best enerzijds en Thomas Zelen 

soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van Henricus 

van Meirlaer en wijlen Thomas van Hijntham, (2) het vruchtgebruik dat 

voornoemde Yda {f.112v} heeft in een huis en erf van wijlen voornoemde 

Lambertus, in Hintham, tussen wijlen Mijchael Wolf enerzijds en Zeelkinus 

Maes soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde 

Henricus en wijlen Thomas, (3) het vruchtgebruik dat voornoemde Yda heeft 

in (3a) een b-erfcijns van 20 schellling geld, die Arnoldus Jonge molenaar 

moest betalen aan wijlen voornoemde Lambertus, gaande uit een huis, erf en 

tuin van voornoemde Arnoldus, in Hintham, (3b) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Mijchael Wolf molenaar moest betalen aan wijlen 

voornoemde Lambertus, gaande uit een huis en erf van voornoemde Mijchael, 

in Hintham, waarin voornoemde Mijchael woonde, (4) het vruchtgebruik dat 

voornoemde Yda heeft in alle kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen, 

waarin voornoemde Lambertus was overleden. Opstellen in twee brieven. 

 

Ponetur in duabus. 

(dg: B Yda) Johannes van Scorhout filius Johannis (dg: de) #van# Scorhout 

maritus legitimus Yde sue uxoris relicte quondam Lamberti Gruwel et ipsa 

Yda cum eodem tamquam cum tutore usufructum (dg: sibi) #dicte Yde# 

competentem in domo et area dicti quondam Lamberti sita in Hijntham inter 

hereditatem Walteri de Best ex uno et inter hereditatem Thoem Zelen soen 

ex alio tendente a communi platea ad hereditatem Henrici de Meirlaer et 

(dg: hereditatem) quondam Thome de Hijntham atque usufructum dicte Yde 

 

1184 f.112v. 

 sexta post judica: vrijdag 10-04-1405. 

 secunda post palmarum: maandag 13-04-1405. 

 sabbato post judica: zaterdag 11-04-1405. 

 

BP 1184 f 112v 01 vr 10-04-1405. 

competentem in domo et area dicti quondam Lamberti sita in Hijntham 

predicta inter hereditatem #quondam# Mijchaelis Wolf ex uno et inter 
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hereditatem Zeelkini Maes soen ex alio tendente a communi platea ad 

hereditatem dictorum Henrici et quondam Thome atque usufructum dicte Yde 

competentem in hereditario censu XX solidorum monete quem Arnoldus Jonge 

multor dicto quondam Lamberto solvere tenebatur ex domo area et orto 

dicti Arnoldi sitis in Hijntham predicta atque in hereditario censu XL 

solidorum monete quem Mijchael Wolf multor dicto quondam Lamberto solvere 

tenebatur ex domo et area dicti Mijchaelis sita in Hijntham predicta in 

qua idem Mijchael (dg: so) morari consueverat (dg: ut dicebat) atque 

usufructum dicte Yde competentem in omnibus et singulis clenodiis 

domiciliis et utensilibus in quibus dictus quondam Lambertus decessit ut 

dicebant legitime supportaverunt Laurencio Gruwels Hadewigi eius sorori 

liberis quondam Gerardi Gruwel Henrico Aelbrechts soen tamquam marito 

legitimo Eefse sue uxoris et Waltero Pigge tamquam marito legitimo 

Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam Gerardi promittens! (dg: super 

omnia) indivisi super omnia ratam servare. Testes (dg: Goeswinus et) 

Theodericus et Goeswinus datum sexta post judica. {Verticale haal in 

linker marge naast BP 1184 f 112v 02, 03 en 04 en onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 112v 02 ma 13-04-1405. 

Voornoemde Laurencius, Hadewigis, Henricus en Walterus droegen het 

voornoemde over aan voornoemde Johannes van Schorhout en zijn vrouw Yda. 

 

Dicti Laurencius et Hadewigis Henricus et Walterus premissa omnia 

hereditarie supportaverunt Johanni de Schorhout et Yde sue uxori 

predictis promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et suorum heredum deponere. Testes Spina et Gerardus datum 2a post 

palmarum. 

 

BP 1184 f 112v 03 ma 13-04-1405. 

(dg: Voornoemde Laurencius, Hadewigis). 

 

(dg: Dicti Laurencius Hadewigis). 

 

BP 1184 f 112v 04 ma 13-04-1405. 

Voornoemde Johannes van Scorhout zv Johannes van Scorhout en zijn vrouw Yda 

wv Lambertus Gruwel deden tbv voornoemde Laurencius, Hadewigis, Henricus en 

Walterus afstand van alle goederen van wijlen Gerardus Gruwel en zijn vrouw 

Aleijdis dvw Godefridus Emonts soen. 

 

Dicti Johannes de Schorhout et Yda eius uxor cum eo tamquam cum tutore 

super omnibus et singulis bonis (dg: quondam) mobilibus et immobilibus 

hereditariis et paratis quocumque locorum consistentibus quondam (dg: 

Lamberti) #Gerardi# Gruwel #et quondam Aleijdis suorum! uxoris filie 

quondam Godefridi Emonts soen# et super jure ad opus dictorum Laurencii 

Hadewigis Henrici et Walteri hereditarie renunciaverunt promittentes 

indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere salvo sibi premissis et supportationibus et 

obligationibus hodierno die a dictis Laurencio Hadewige Henrico et 

Waltero factis et promissis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 112v 05 vr 10-04-1405. 

Elizabeth dvw Arnoldus Valke wv Nijcholaus zvw Johannes gnd Tsaren en 

Johannes zv voornoemde Elizabeth en wijlen Nijcholaus droegen over aan 

Theodericus Werneer zvw Theodericus Werneer 1 mud rogge b-erfpacht, uit een 

b-erfpacht van 28 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een huis, tuin, beemd en aangelegen stuk land van wijlen 

Arnoldus Valke, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen een 

gemene weg en erfgoed van Rodolphus van den Brekelen, met een eind 

strekkend aan Truda Valcs, aan Theodericus Werneer in pacht uitgegeven door 

Nijcholaus zv Johannes Tsaren soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus 
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Valke. 

 

(dg: ....... scribatur). 

Elizabeth filia quondam Arnoldi Valke (dg: cum tutore) relicta quondam 

Nijcholai filii quondam Johannis dicti Tsaren cum tutore et Johannes 

filius dictorum Elizabeth et quondam Nijcholai unum modium siliginis 

hereditarie pacccionis de hereditaria paccione XXVIII lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis ex domo orto prato 

et pecia terre sibi adiacente quondam Arnoldi Valke sitis in parrochia de 

Gestel prope Herlaer in loco dicto Rumel inter communem plateam et 

hereditatem Rodolphi van den Brekelen tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Trude Valcs datis ad pactum Theoderico Werneer a Nijcholao 

filio Johannis Tsaren soen et Elizabeth eius uxore filia quondam Arnoldi 

Valke prout in litteris hereditarie supportaverunt Theoderico Werneer 

filio quondam Theoderici Werneer cum litteris et jure occacione 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum Nijcholai filii 

Johannis Tsaren soen et Elizabeth sue uxoris #et suorum heredum# 

deponere. Testes #Goeswinus# Spina et Gerardus datum sexta post judica. 

 

BP 1184 f 112v 06 vr 10-04-1405. 

Reijmboldus zvw Gerardus Ketellere droeg over aan zijn oom Theodericus 

Pauweter alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders. 

 

Reijmboldus filius quondam Gerardi Ketellere omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta quocumque locorum consistentia ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico Pauweter suo avunculo promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 112v 07 vr 10-04-1405. 

Willelmus van Berze zvw Willelmus verkocht aan zijn broer Henricus zvw 

voornoemde Willelmus een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 1/3 deel van alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde 

Willelmus gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus, gelegen 

onder Alem, ter plaatse gnd die Groet Weert. 

 

Willelmus de Berze filius quondam Willelmi hereditarie vendidit Henrico 

suo fratri filio dicti quondam Willelmi hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: pecia) 

tercia parte omnium et singularum hereditatum primodicto Willelmo de 

morte dicti quondam Willelmi successione advolutarum quocumque locorum 

infra parrochiam de Alem (dg: consistentium sive sitarum) in loco dicto 

die Groet Weert sitarum ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 112v 08 vr 10-04-1405. 

Yseboldus van Bergelen, Arnoldus van Boemel goudsmid, Johannes Molle zvw 

Gerardus, Ludovicus Loden soen en Henricus Borduerwerker beloofden aan 

Andreas Drodis, tbv etc, 200 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande te 

betalen op straffe van 10. 

 

Yseboldus van Bergelen Arnoldus de Boemel aurifaber Johannes Molle filius 

quondam Gerardi #Ludovicus Loden soen# et Henricus Borduerwerker 

promiserunt indivisi super omnia Andree Drodis ad opus etc CC cronas 

Francie ad Johannis proxime futurum persolvendas !t sub pena X. Testes 

Wolph et Neijnsel datum sabbato post Judica. 

 

BP 1184 f 112v 09 vr 10-04-1405. 

Hr Johannes van Kuijc heer van Hoegstraten beloofde alle voornoemden 
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schadeloos te houden. 

 

Dominus Johannes de Kuijc dominus de Hoegstraten promisit omnes 

precedentes indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.113r. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 11-04-1405. 

 

BP 1184 f 113r 01 za 11-04-1405. 

Rodolphus zvw Johannes Gherijs en Gerardus Maes soen ev Elizabeth dvw 

voornoemde Johannes verkochten aan Johannes Kepken verwer zvw Gerardus een 

huis en erf van wijlen Johannes van Lijt zvw Ghisbertus van Lijt, in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, welk huis en erf wijlen voornoemde Johannes 

Gherijs verworven had van Johannes van Breda zvw Ghisbertus van Eijcke, in 

welk huis en erf wijlen Johannes Boijkens voller woonde, en welk huis 

gelegen is tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Gheenmans enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus Becker anderzijds, en reikt vanaf de Kolperstraat 

achterwaarts tot aan het gemene water, welk huis en erf nu aan hen behoort, 

belast met (1) een b-erfcijns van 40 schelling, die Johannes van Breda zv 

Ghisbertus van Eijcke eruit beurde en die wijlen voornoemde Johannes 

Gherijs verworven had van voornoemde Johannes van Breda, (2) een b-erfcijns 

van 2½ Engelse nobel die Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel uit voornoemd 

huis en erf beurde, en welke cijnzen van 40 schelling en 2½ Engelse nobel 

nu aan voornoemde koper behoren. Zou er uit voornoemd huis en erf méér 

moeten worden betaald dan voornoemde cijnzen en (3) de hertogencijns, en 

(4) 26 schelling geld b-erfcijns, dan zullen verkopers dat afhandelen. 

 

Rodolphus filius quondam Johannis Gherijs et Gerardus Maes soen maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

domum et aream quondam Johannis de Lijt filii quondam Ghisberti de Lijt 

sitam in Busco in vico dicto Colperstraet quam domum et aream dictus 

quondam (dg: de Ghem) #Johannes# Gherijs erga Johannem de Breda filium 

quondam Ghisberti de Eijcke acquisierat prout in litteris (dg: et que 

domus et) in qua domo et area Johannes quondam Boijkens #fullo# commorari 

consuevit et sita est inter hereditatem quondam Nijcholai Gheenmans ex 

uno et inter hereditatem quondam Petri Becker ex alio (dg: simul cum 

attin) et que domus et area (dg: nunc) tendit a vico predicto (dg: usque) 

retrorsum ad (dg: quan) communem aquam simul cum attinentiis et juribus 

dicte domus et aree singulis et universis quam domum et aream (dg: 

dictus) nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Kepken tinctori filio quondam Gerardi supportaverunt cum omnibus litteris 

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

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam 

Johannis Gherijs et suorum heredum deponere excepto hereditario censu XL 

solidorum quem Johannes de Breda filius Ghisberti de Eijcke exinde habuit 

solvendum et quem dictus quondam Johannes Gherijs erga eundem Johannem de 

Breda acquisierat et excepto hereditario censu (dg: trium) #duorum# et 

dimidii Engels nobel quem Ludolphus filius quondam Ludolphi de Boemel ex 

predicta domo et area habuit solvendum et qui census XL solidorum et 

duorum et dimidii Engels nobel nunc ad predcitum emptorem pertinere 

dicuntur promiserunt insuper #indivisi# super habita et habenda si ex 

dicta domo et area cum suis attinentiis plus esset solvendum annuatim 

quam census predicti et quam census (dg: predicti) #domini ducis# et XXVI 

solidi hereditariis! census monete quod illud omnino deponent. Testes 

Theodericus et Neijnsel datum in vigilia palmarum. 

 

BP 1184 f 113r 02 za 11-04-1405. 

Johannes van der Hagen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hagen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 113r 03 za 11-04-1405. 

Voornoemde Rodolphus zvw Johannes Gherijs en Gerardus Maes soen ev 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes verkochten aan voornoemde Johannes Kepken 

verwer zvw Gerardus een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf, dat was van wijlen Johannes Boijdekens 

soen voller, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Nijcholaus Gheenmans enerzijds en erfgoed van Petrus Becker anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Johannes Gherijs verworven had van Johannes 

van Breda zv Ghibo van Eijcke. Met achterstallige termijnen. 

 

Dicti venditores hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex domo et area que fuerat quondam Johannis 

Boijdekens soen fullonis sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Nijcholai Gheenmans ex uno et inter hereditatem Petri Becker 

ex alio quam! censum dictus quondam Johannes Gherijs erga Johannem de 

Breda filium Ghibonis de Eijcke acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni Kepken supportaverunt cum (dg: omnibus l) 

litteris et aliis et jure et cum arrestadiis promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113r 04 za 11-04-1405. 

Johannes van der Hagen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hagen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113r 05 za 11-04-1405. 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave deed tbv voornoemde koper 

afstand van voornoemd huis en erf en voornoemde cijns van 40 schelling en 

hij beloofde nimmer aanspraak te maken op voornoemd huis, erf en cijns mbv 

brieven en beloften aan hem gegeven en gedaan. Wel behoudt voornoemde 

Willelmus zijn cijns die voornoemde Johannes Kepken hem uit voornoemd huis 

en erf beloofde. 

 

Willelmus Bac filius quondam Mathije van den Molengrave super predictis 

domo et area cum suis attinentiis #et censu XL solidorum# et super jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et (dg: quod ipse aut 

eius heredes) numquam jus petere ad et supra predictam domum et aream cum 

suis attinentiis #et censum# mediantibus quibuscumque litteris et 

promissionibus sibi datis et factis (dg: a Gerardo predicto) a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem salvo dicto Willelmo suo censu 

quem dictus Johannes Kepken coram scabinis dare et solvere promiserat ex 

domo et area predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113r 06 za 11-04-1405. 

Ludolphus van Boemel deed op dezelfde manier afstand. Behalve het behouden 

van de cijns. 

 

Simili modo renunciavit Ludolphus de Boemel promittens ut supra (dg: de 

Gerardo et de Rodol) absque salvo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113r 07 za 11-04-1405. 

Destijds had Johannes van Ghemert gerechtelijk gekocht van Jacobus 

Kesselman een huis en erf van wijlen Johannes Gherijs, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Gheenmans enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus die Heirde bakker anderzijds, tezamen met andere 

erfgoederen die aan Rodolphus zvw voornoemde Johannes Gherijs behoren. 

Voornoemde Johannes van Ghemert droeg thans voornoemd huis en erf over aan 

voornoemde Johannes Kepken. 
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Notum sit universis quod cum Johannes de Ghemert domum et aream quondam 

Johannis Gherijs sitam in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Nijcholai Gheenmans ex uno et inter hereditatem 

quondam Petri die Heirde pistoris ex alio simul cum quibusdam aliis 

hereditatibus que ad Rodolphum filium (dg: dicti) quondam Johannis 

Gherijs predicti #spectant# erga Jacobum Kesselman per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris 

constitutus igitur dictus Johannes de Ghemert predictam domum et aream 

cum suis attinentiis universis hereditarie supportavit dicto Johanni 

Kepken cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 113r 08 za 11-04-1405. 

Destijds had Gerardus van Houthem gerechtelijk gekocht van hr Arnoldus van 

der Dussen ridder alle goederen van Gerardus Maes soen, Rodolphus Gherijs, 

Henricus Mombaers en Henricus Moelen zv Johannes. Vervolgens had voornoemde 

Gerardus van Houthem alle goederen van voornoemde Rodolphus zv Johannes 

Gherijs, gelegen buiten Oss en Berghem, overgedragen aan voornoemde 

Rodolphus. En ook had voornoemde Gerardus van Houthem alle goederen van 

voornoemde Gerardus zvw Thomas van den Bruggen, gelegen buiten Oss en 

Berghem, overgedragen aan voornoemde Henricus Molen en Rodolphus. 

Voornoemde Rodolphus en Henricus Molen droegen thans over aan voornoemde 

Johannes Kepken een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Gherijs, in 

Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus 

Gheenmans enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Becker, nu behorend aan 

Henricus van der Heijden bakker, anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus de Houthem omnia bona Gerardi Maes 

soen Rodolphi Gherijs Henrici Mombaers et Henrici Moelen filii Johannis 

erga dominum (dg: Joh) Arnoldum van der Dussen militem per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat et cum deinde 

dictus Gerardus de Houthem (dg: predicta) omnia bona (dg: Gerardi) dicti 

Rodolphi (dg: quocumque) filii Johannis Gherijs quocumque locorum extra 

parrochias de Os et de Berchen consistentia sive sita hereditarie 

supportasset dicto Rodolpho prout in litteris et cum eciam dictus 

Gerardus de Houthem omnia bona dicti Gerardi filii quondam Thome van den 

Bruggen (dg: h) quocumque locorum extra parrochias de Os et de Berchen 

consistentia sive sita hereditarie supportasset dicto Henrico Molen et 

Rodolpho prout in litteris constituti igitur dictus Rodolphus #et 

Henricus Molen# domum et aream (dg: dicti) quondam Johannis Gherijs 

predicti sitam in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem 

quondam Nijcholai Gheenmans ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

Becker nunc ad Henricum van der Heijden pistorem spectantem ex alio 

hereditarie supportaverunt dicto Johanni Kepken cum litteris et jure 

occacione promittentes divisi scilicet quis eorum pro se super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.113v. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 11-04-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis aprilis die XI: zaterdag 11-04-1405. 

 secunda post palmarum: maandag 13-04-1405. 

 

BP 1184 f 113v 01 za 11-04-1405. 

Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel droeg over aan voornoemde Johannes 

Kepken een b-erfcijns van 2½ nobel geld van de koning van Engeland of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Rodolphus zvw Johannes Gherijs moet 

betalen aan voornoemde Ludolphus, gaande uit (1) alle goederen van Johannes 

van Bathenborch, uitgezonderd en voor voornoemde Ludolphus gereserveerd 7 

kamers met ondergrond en een stukje aangelegen erfgoed, (2) de helft, die 

aan voornoemde Rodolphus gekomen was na overlijden van zijn moeder 
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Mechtildis en aan hem moest komen na overlijden van voornoemde Johannes 

Gherijs, in een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Nijcholaus Gheenmans enerzijds en erfgoed van wijlen 

Petrus Becker anderzijds. Voornoemde Johannes Kepken zal de cijns 

uitsluitend manen op voornoemd huis en erf. 

 

Ludolphus filius quondam Ludolphi de Boemel hereditarium censum duorum et 

dimidii aureorum denariorum communiter nobel vocatorum monete regis 

Anglie seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem (dg: dictus) Rodolphus 

filius quondam Johannis Gherijs solvere tenetur dicto Ludolpho ex omnibus 

bonis Johannis de Bathenborch exceptis (dg: septem camer) et dicto 

Ludolpho reservatis septem cameris cum suis fundis et particula 

hereditatis eis adiacente atque ex medietate que Rodolpho predicto de 

morte quondam Mechtildis sue matris successione fuerat advoluta et post 

mortem dicti quondam Johannis Gherijs successione fuerat advolvenda (dg: 

ex) in domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Nijcholai Gheenmans ex uno et inter hereditatem 

quondam Petri Becker ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni Kepken cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod 

dictus Johannes Kepken predictum censum non petet monebit nec assequetur 

nisi ad et supra domum et aream predictam cum suis attinentiis ut ipse 

Johannes promisit #Ludolpho et# Rodolpho Gerijs predictis sub 

obligationem domus et aree predicte. Testes Theodericus et Neijnsel datum 

in vigilia palmarum. 

 

BP 1184 f 113v 02 za 11-04-1405. 

(dg: voornoemde Johannes Kepken beloofde te geven). 

 

(dg: dictus Johannes Kepken promisit se da). 

 

BP 1184 f 113v 03 za 11-04-1405. 

Voornoemde Johannes Kepken beloofde aan Willelmus Bac zvw Mathijas van den 

Molengrave een n-erfcijns van 3 oude schilden, geld van Frankrijk, van de 

keizer of van Gent of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande 

uit voornoemd huis en erf, de b-erfcijns van 40 schelling en de b-erfcijns 

van 2½ Engelse nobel, welke cijnzen voornoemde Johannes Kepken uit 

voornoemd huis en erf beurt. 

 

Dictus Johannes Kepken promisit se daturum et soluturum Willelmo Bac 

filio quondam Mathije van den Molengrave hereditarium censum trium aude 

scilde Francie vel #vel caesaris vel de Gandavo# valorem hereditarie (dg: 

epiphanije Domini) Petri ad cathedram ex domo et area cum suis 

attinentiis predictis atque ex hereditario censu XL solidorum et 

hereditario censu duorum et dimidii Engels nobel quos idem Johannes 

Kepken ex dicta domo et area habet solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113v 04 za 11-04-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (ma 22-02-1406), met 56 oude schilden van dezelfde waarde, 

eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Ludolphus 

van Bomel, Jordanus zv Arnoldus Tielkini en Gerardus Maes soen. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum Petri ad cathedram 

proxime futurum sine medio seqentium semper dicto spacio pendente (dg: 

cum) cum LVI aude scilde similis valoris et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum censu anni redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis aprilis die XI hora complete presentibus dictis scabinis 

Ludolpho de Bomel Jordano filio Arnoldi Tielkini et Gerardo Maes soen. 
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BP 1184 f 113v 05 za 11-04-1405. 

Voornoemde Johannes Kepken beloofde aan voornoemde Ludolphus van Boemel 40 

Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes Kepken promisit super omnia dicto Ludolpho de Boemel XL 

Engels nobel vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113v 06 za 11-04-1405. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “destijds was Gerardus 

van Houthem gericht” en “destijd had Gerardus van Houthem alle goederen 

etc” en Johannes Kepken verwer zvw Gerardus verklaarde voornoemde brieven 

te bezitten tbv zichzelf om daarmee te verdedigen zijn voornoemd huis en 

erf en voornoemde cijns van 40 schelling, maar geen andere goederen die aan 

Gerardus Maes soen behoorden. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una notum sit universis (dg: 

quod cum) presentia visuris quod cum Gerardus de Houthem adiusticiatus 

fuisset et altera notum sit universis presentia visuris quod cum Gerardus 

de Houthem omnia bona etc et Johannes Kepken tinctor filius quondam 

Gerardi palam recognovit se habere dictas litteras ad opus sui ad 

obtinendum et defendum dictam eius domum et #aream et dictum censum XL 

solidorum et# (dg: non alio jure non) nulla alia bona (dg: ?in) que ad 

Gerardum Maes soen spectabant et promisit tradere ipsi Gerardo Maes soen 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113v 07 ma 13-04-1405. 

Henricus Becker zvw Matheus zvw Henricus bakker wonend aan het 

Hinthamereinde droeg over aan Johannes van de Kelder de helft die aan hem 

behoort in een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met Pasen te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land, in Geffen, naast land van Henricus zv Jutta, 

geschat op 1½ lopen roggezaad, (2) een stuk land, gnd die Loe, geschat op 

3½ lopen roggezaad, (3) een stuk land aldaar, gnd ter Alsheiden, en een 

beemd, in Geffen, ter plaatse gnd in den Vrede, naast een kamp van Johannes 

van Zasse, welke cijns wijlen voornoemde Henricus bakker gekocht had van 

Arnoldus zv Paulus van Gijffen. 

 

Henricus Becker filius quondam Mathei filii quondam Henrici pistoris 

commoran[s] ad finem vici Hijnthamensis medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu XX solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hoc computato dando et solvendo anno 

quolibet pasche de pecia terre sita in Geffen contigue juxta terram 

Henrici filii Jutte (dg: de pecia terre) ad receptionem unius lopini et 

dimidii lopini seminis siliginei estimata de pecia terre dicta die Loe ad 

receptionem trium lopinorum et dimidii lopini dicti seminis estimata de 

pecia terre (dg: dicta) ibidem sita dicta ter Alsheiden et de prato sito 

in Gijffen in loco dicto in den Vrede contigue juxta campum Johannis de 

Zasse quem censum dictus quondam Henricus pistor erga Arnoldum filium 

Pauli de Gijffen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Penu cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum secunda post palmarum. 

 

BP 1184 f 113v 08 ma 13-04-1405. 

Voornoemde Henricus Becker zvw Matheus zvw Henricus bakker droeg over aan 

voornoemde Johannes van de Kelder de helft die aan hem behoort in een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met Pasen te betalen, gaande uit (1) 

2 stukken land, gelegen in Geffen, ter plaatse gnd in den Crommel, geschat 
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op 3 lopen roggezaad, (2) een stuk land, aldaar, gnd die Heelacker, geschat 

op 3 lopen roggezaad, (3) een stuk land, ter plaatse gnd in den Vrede, 

welke cijns wijlen voornoemde Henricus bakker gekocht had van de broers 

Gheroldus en Johannes, zvw Paulus van Gijffen. 

 

Dictus Henricus Becker filius quondam Mathei filii quondam Henrici 

pistoris medietatem ad se spectantem in hereditario censu XX solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hoc computato dando et solvendo anno quolibet in festo pasche de duabus 

peciis terre sitis in Gijffen in loco dicto in den Crommel ad receptionem 

trium lopinorum seminis siliginei estimatarum de pecia terre sita ibidem 

dicta die Heelacker ad receptionem trium lopinorum dicti seminis estimata 

et de pecia terre sita in loco dicto in den Vrede quem censum dictus 

quondam Henricus pistor erga Gheroldum et Johannem fratres filios quondam 

Pauli de Gijffen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Penu cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 113v 09 ma 13-04-1405. 

Voornoemde Henricus Becker zvw Matheus zvw Henricus bakker droeg over aan 

voornoemde Johannes van de Kelder de helft die aan hem behoort in een 

b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met Pasen te betalen, gaande uit (1) 

een huis en hofstad, in Geffen, (2) een stuk land aldaar, gnd die 

Torfputte, geschat op 3½ lopen roggezaad, welke cijns wijlen voornoemde 

Henricus bakker gekocht had van Paulus zvw Johannes van de Kerkhof van 

Gijffen en zijn zuster Metta, en uit (3) 1 zesterzaad roggeland, in Geffen, 

(4) ½ lopen roggeland, gnd die Smedebossche, in Geffen, (5) 1 zesterzaad 

roggeland, in Geffen, die Walterus zvw Emondus Broes soen aan wijlen 

voornoemde Matheus tot onderpand had gesteld. 

 

Dictus Henricus (dg: filius) Becker filius quondam Mathei filii quondam 

Henrici pistoris medietatem ad se spectantem in hereditario censu X 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo (dg: XX) 

pro XVI denariis in hoc computato dando et solvendo anno quolibet in 

festo pasche de domo domistadio sitis in Gijffen de pecia terre ibidem 

sita dicta die Torfputte ad receptionem trium lopinorum et dimidii lopini 

seminis siliginei estimata quem censum dictus quondam Henricus pistor 

erga Paulum filium quondam Johannis de Cijmiterio de Gijffen et Mettam 

eius sororem emendo acquisierat prout in litteris atque ex una sextariata 

terre siliginee sita in parrochia de Geffen atque ex dimidia lopinata 

terre siliginee dicta die Smedebossche sita in dicta parrochia atque ex 

sextariata terre siliginee sita in dicta parrochia quas duas sextariatas 

et dimidiam lopinatam terre siliginee Walterus filius quondam Emondi 

Broes soen predicto quondam Matheo pro solutione dicti census !imposuerat 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni de Penu cum 

litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.114r. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 11-04-1405. 

 secunda post palmarum: maandag 13-04-1405. 

 

BP 1184 f 114r 01 za 11-04-1405. 

Jkvr Jutta wv Matheus Becker droeg over aan haar zoon Henricus Becker, tbv 

hem en Johannes van de Kelder ev Engelberna dvw voornoemde Matheus, haar 

vruchtgebruik in (1) een huis en erf van wijlen voornoemde Matheus, in Den 

Bosch, aan de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Conrardus van Geffen 

snijder enerzijds en het stenen huis van wijlen voornoemde Matheus Becker, 

met een weg ertussen, anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot 

aan erfgoed van Johannes van Dordrecht, (2) het recht voornoemde weg te 
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gebruiken, zoals dit recht bij eerstgenoemd huis hoort. 

 

Domicella Jutta relicta quondam Mathei Becker cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et area dicti quondam Mathei sita in Busco ad vicum 

Hijnthamensem inter hereditatem Conrardi de Geffen #sartoris# ex uno et 

inter domum lapideam dicti quondam Mathei Becker quadam via interiacente 

ex alio tendente a dicto vico Hijnthamensi ad hereditatem Johannis de 

Dordrecht atque in jure utendi dicta via prout huiusmodi jus ad 

primodictam domum et aream pertinere dinoscitur ut dicebat legitime 

supportavit Henrico Becker suo filio #ad opus sui et ad opus# (dg: et) 

Johannis de Penu mariti legitimo! Engelberne sue uxoris (dg: filiarum) 

filie dicti quondam Mathei promittens (dg: super) cum tutore super omnia 

ratam. !Testes Spina et Gerardus datum (dg: sabbato post judica) in 

vigilia palmarum. 

 

BP 1184 f 114r 02 za 11-04-1405. 

Voornoemde jkvr Jutta wv Matheus Becker droeg over aan haar voornoemde zoon 

Henricus Becker, tbv hem en Johannes van de Kelder ev Engelberna dvw 

voornoemde Matheus, haar vruchtgebruik in het deel dat aan wijlen 

voornoemde Matheus behoorde in een stuk beemd, in Den Bosch, achter de 

Orthenstraat, !tussen de Hinthamerstraat, tussen het gemene water enerzijds 

en erfgoederen van verschllende lieden anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat tot aan erfgoed van wijlen Ottto Bijlseman. 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 114r 03 en 04}. 

 

Dicta domicella Jutta ut supra usufructum sibi competentem (dg: in pecia 

here) in tota parte que ad dictum quondam (dg: Johannem) Matheum 

spectabat in pecia prati sita in Busco retro vicum Orthensem et inter 

vicum Hijnthamensem inter communem aquam ex uno et inter diversas 

hereditates diversorum hominum ex alio tendente a dicto vico Hijnthamensi 

ad hereditatem quondam Otttonis Bijlseman ut dicebat legitime supportavit 

dicto Henrico #ad opus sui et ad opus# (dg: et) Johannis ut supra 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 114r 03 en 04}. 

 

BP 1184 f 114r 03 ma 13-04-1405. 

Voornoemde Johannes van de Kelder ev Engelberna dvw Matheus Becker droeg de 

helft die aan hen behoort in het voornoemde over aan voornoemde Henricus 

Becker. 

 

Dictus Johannes de Penu maritus et tutor etc medietatem ad se et dictam 

eius uxorem spectantem in premissis hereditarie supportavit dicto Henrico 

(dg: Danij) Becker promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum secunda post 

palmarum. 

 

BP 1184 f 114r 04 ma 13-04-1405. 

Voornoemde Henricus Becker droeg over aan Johannes van de Kelder (1) de 

helft die aan hem behoort in een b-erfcijns van 12 schelling 6 penning 

gemeen paijment, die Goeswinus Scuerman wonend in Geffen moest betalen aan 

wijlen voornoemde Matheus, (2) de helft die aan hem behoort in een 

b-erfcijns van 4 groten gemeen paijment, die Elizabeth van Lent moet 

betalen. 

 

Dictus Henricus Becker medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

XII (dg: et dim) solidorum et sex denariorum communis pagamenti quem 

Goeswinus Scuerman commorans in Gijffen dicto quondam Matheo solvere 

tenebatur annuatim atque medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

quatuor grossorum communis pagamenti quem (dg: dictus quonda) Elizabeth 

de Lent solvere tenetur annuatim ut dicebat hereditarie (dg: ve) 

supportavit Johanni de Penu promittens super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114r 05 za 11-04-1405. 
Johannes† van Donckersvoirt 

1. Elizabeth (*) Danijel van Merewijc. 

2. Mechtildis (*) Ludovicus Loden soen. 

3. Aleijdis† 

a. Rodolphus Buc bakker. 

4. Hilla {is ziek} 

a. Elizabeth (*) Lambertus van Heze 

5. Heijlwigis† (*) Henricus† Bije Melijs soen (**) Mechtildis 

a. Henrica dv Henricus† Bije en Mechtildis. 

Danijel van Merewijc ev Elizabeth, Ludovicus Loden soen ev Mechtildis, dvw 

Johannes van Donckersvoirt, Rodolphus Buc bakker zvw Aleijdis dvw 

voornoemde Johannes van Donckersvoirt en Lambertus van Heze ev Elizabeth dv 

Hilla dvw voornoemde Johannes van Donckersvoirt, voor zich en voor zijn 

voornoemde schoonmoeder Hilla, verkochten aan Gerardus van Berze, Willelmus 

Moelner en Amelius Lambrechts soen, executores testamenti van wijlen 

Henricus Bije Melijs soen, tbv Mechtildis wv voornoemde Henricus Bije en 

tbv Henrica, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, (1) alle 

goederen, die aan hen en voornoemde Hilla gekomen waren na overlijden van 

Heijlwigis van Donckersvoirt dvw voornoemde Johannes van Donckersvoirt ev 

voornoemde Henricus Bije, (2) alle goederen die aan hen gekomen waren 

volgens testament van wijlen voornoemde Henricus Bije en Heijlwigis, (3) 

het deel, dat aan hen behoort, in alle goederen, die voornoemde wijlen 

Henricus en Heijlwigis tezamen bezaten. Voornoemde Mechtildis en haar 

dochter Henrica zullen mbv de huidige brief op niet meer rechten doen 

gelden dan op het deel dat aan voornoemde verkopers behoort in 1 mud rogge 

b-erfpacht, die Godefridus zvw Johannes Godevarts soen van der Donc van 

Arlebeke moest leveren aan wijlen voornoemde Henricus Bije en Heijlwigis. 

De verkopers beloofden dat voornoemde Hilla, zodra ze hersteld is en kan 

lopen, afstand zal doen van het voornoemde. Voornoemde Mechtildis zal 

geheel het voornoemde bezitten, om na haar overlijden over te gaan op 

voornoemde Henrica als die dan leeft. Verder de volgende voorwaarden4. Zou 

voornoemde Henrica overlijden vóór voornoemde Mechtildis, dan kan 

voornoemde Mechtildis over één helft van het voornoemde beschikken, en die 

helft gaat, na overlijden van voornoemde Mechtildis als zij niet erover 

heeft beschikt, naar de naaste erfg van voornoemde Mechtildis. Zou 

voornoemde Henrica zonder wettig nageslacht overlijden nadat voornoemde 

Mechtildis is overleden, dan gaat één helft van het voornoemde naar naaste 

erfg vw voornoemde Henricus Bije en de andere helft naar naaste erfg vw 

voornoemde Mechtildis. 

 

Danijel de Merewijc maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

Ludovicus Loden soen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

(dg: et) filiarum quondam Johannis de Konckersvoirt! Rodolphus Buc pistor 

filius quondam Aleijdis filie dicti quondam Johannis de Donckersvoirt 

(dg: pro) et Lambertus de Heze maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie (dg: quondam) Hille filie dicti quondam Johannis de 

Donckersvoirt pro se et pro predicta Hilla eius socru omnia et singula 

bona eis #et Hille# de morte quondam Heijlwigis de Donckersvoirt filie 

dicti quondam Johannis de Donckersvoirt #uxoris olim Henrici Bije Melijs 

soen# eis aut quibuscumque aliis heredibus dicte quondam Heijlwigis de 

morte dictorum quondam Henrici Bije et Heijlwigis ac de morte alterius 

eorundem successione advoluta atque omnia et singula !eis aut alteri 

eorum (dg: qi) aut quibuscumque aliis heredibus dicte quondam Heijlwigis 

vigore testamenti dictorum quondam Henrici Bije et Heijlwigis aut vigore 

testamenti (dg: cuius) utriusque eorum competentia atque totam partem et 

omne jus eis competentes in omnibus et singulis bonis que dicti (dg: H) 

quondam Henricus et Heijlwigis simul possiderant ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo de Berze Willelmo Moelner et Amelio Lambrechts soen 

                         
4 Zie → BP 1184 f 115v 03 do 16-04-1405, soortgelijke regeling. 
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executoribus testamenti quondam Henrici Bije predicti ad opus Mechtildis 

relicte eiusdem quondam Henrici Bije et ad opus Henrice filie dictarum 

Mechtildis et quondam Henrici promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte sui deponere et) et impetitionem ex 

parte eorum et quorumcumque heredum eiusdem quondam Heijlwigis deponere 

(dg: excepto de premissis hereditario censu XL solidorum quem dictus 
!dictus) tali annexa conditione quod ipse Mechtildis et Henrica eius 

filia (dg: non) mediantibus litteris mentionem (dg: facientibus de quadam 

paccione duorum modiorum siliginis) #presentibus litteris# non plus 

petent quam partem et jus dictis venditoribus competentes in uno modio 

siliginis hereditarie paccionis quam Godefridus filius quondam Johannis 

Godevarts soen van der Donc de Arlebeke dictis quondam Henrico Bije et 

Heijlwigi solvere tenebatur promiserunt insuper super omnia quod ipsi 

Hillam predictam si convaluerit et ambulare poterit super premissis et 

jure ad opus dictarum Mechtildis et Henrice hereditarie renunciare 

facient tali conditione quod dicta Mechtildis premissa integraliter 

possidebit ad eius vitam post eiusdem Mechtildis decessum ad dictam 

Henricam si vixerit in humanis devolvenda et succedenda hoc adiuncto si 

dicta Henrica decesserit ante decessum dicte Mechtildis quod tunc ipsa 

Mechtildis de una medietate premissorum poterit disponere ad eius 

beneplacitum et illa medietas post decessum ipsius Mechtildis si ipsa 

inde non disposuerit ad proximores heredes eiusdem Mechtildis devolvetur 

et si dicta Henrica decesserit (dg: nulla prole) post decessum dicte 

Mechtildis #absque prole legitima# quod tunc una medietas premissorum ad 

proximores heredes dicti quondam Henrici Bije et reliqua medietas ad 

proximores heredes dicte Mechtildis devolvetur. Testes Spina et Gerardus 

datum (dg: su) in vigilia palmarum. 

 

BP 1184 f 114r 06 za 11-04-1405. 

De broers Gerardus van Berze en Johannes van Berze beloofden aan voornoemde 

Danijel en Ludovicus 125 nieuwe gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 

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

 

Gerardus de Berze et Johannes de Berze fratres promiserunt indivisi super 

omnia dictis Danijeli et Ludovico centum et XXV novos gulden scilicet IX 

boddrager vel X Vlemsche #placken# (dg: grossos) pro quolibet gulden 

computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114r 07 za 11-04-1405. 

Amelius Lambrechts soen beloofde aan voornoemde Danijel en Ludovicus 125 

nieuwe gulden van gelijke waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Amelius Lambrechts soen promisit super omnia dictis Danijeli et Ludovico 

centum et XXV gulden similis valoris ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.114v. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 11-04-1405. 

 secunda post palmarum: maandag 13-04-1405. 

 tercia post palmarum: dinsdag 14-04-1405. 

 

BP 1184 f 114v 01 za 11-04-1405. 

Johannes Meester zvw Johannes Meester van Berlikem verkocht aan Petrus van 

Best zvw Godefridus Andries soen van Berlikem 2 stukken land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Dijefvenne, (1) 1 zesterzaad groot, beiderzijds tussen 

Johannes Meester zv Hilla neef van eerstgenoemde Johannes, (2) 1 zesterzaad 

groot, tussen Johannes Meester Hillen soen enerzijds en Willelmus Meester 

en Johannes Meester Hillen soen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 5 

schelling gemeen paijment aan het kapittel in Den Bosch. 
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Johannes Meester filius quondam Johannis Meester de Berlikem duas pecias 

terre sitas in parrochia de Berlikem ad locum dictum Dijefvenne quarum 

una #unam sextariatam continens# inter hereditates Johannis Meester filii 

#Hille# (dg: quondam #Hille# Willelmi Meester) nepotis primodicti 

Johannis ex utroque latere coadiacentes et altera unam sextariatam 

continens inter hereditatem Johannis Meester Hillen soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Meester et Johannis Meester Hillen soen ex alio (dg: 
?v) #site sunt# in ea quantitate qua !idem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro de Best filio quondam Godefridi Andries soen 

de Berlikem promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque solidorum 

communis pagamenti capitulo in Busco exinde solvendo. Testes Spina et 

Gerardus datum in vigilia palmarum. 

 

BP 1184 f 114v 02 za 11-04-1405. 

Arnoldus zv Cristianus van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Cristiani van der Heijden (dg: testes datum supra) 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 03 za 11-04-1405. 

Arnoldus van Hoemen droeg over aan zijn natuurliijke zoon Theodericus 2 

morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Kricham, naast Reijnerus 

Loesken zvw Henricus Mudeken enerzijds, met een eind strekkend aan de sloot 

gnd Groter Lijtter Grave en met het andere eind aan het broek gnd 

Lijttoijer Broec, belast met 2 roeden maasdijk gelegen naast de maasdijken 

die behoren aan kvw Henricus van Lent en met sloten, waterlaten en sluizen, 

binnenlands gelegen. 

 

Arnoldus de Hoemen duo jugera terre sita in parrochia de Lijttoijen in 

loco dicto die Kricham (dg: inter) #juxta# hereditatem (dg: Reijne) 

Reijneri Loesken filii quondam Henrici Mudeken ex uno tendentia cum uno 

fine ad fossatum dictum Groter Lijtter Grave et cum reliquo fine ad 

paludem dictam Lijttoijer Broec prout ibidem sita sunt et ad dictum 

Arnoldum pertinere dinoscuntur ut dicebat hereditarie supportavit 

Theoderico suo filio naturali promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis duabus virgatis aggeris Mose (dg: atque 

fossatis aqueductibus) sitis juxta aggeres Mose spectantibus ad liberos 

quondam Henrici de Lent et fossatis aqueductibus et sluijsis ad premissa 

spectantibus et infra terram situatis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 04 za 11-04-1405. 

Henricus van Tefelen zvw Udo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Tefelen filius quondam Udonis prebuit !reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 05 ma 13-04-1405. 

Johannes Dachverlies en Heijlwigis dvw Zanderus Coelners verkochten aan 

Gerardus Wael zvw Ghibo Wael de helft van 4 morgen land, ter plaatse gnd in 

den Hoeven, in een kamp gnd Bloten Campe, tussen Henricus zv Johannes 

Groethoeft enerzijds en Elizabeth wv Petrus Foeijts anderzijds, welke helft 

voornoemde Johannes en Heijlwigis gekocht hadden van de gezusters Ermgardis 

en Theoderica, dvw Theodericus zvw Theodericus Zuetmolc, en welke 4 morgen 

thans gelegen zijn tussen Gerardus Heerken zvw Gerardus Heerken en 

Willelmus Hels enerzijds en wijlen hr Henricus Buc priester, wijlen 

Goeswinus van der Dijesen en Goeswinus Albrechts soen anderzijds. 

 

Johannes Dachverlies et Heijlwigis filia quondam Zanderi Coelners cum 

tutore medietatem quatuor jugerum terre sitorum ad locum dictum in den 

Hoeven in (dg: quodam) campo dicto Bloten Campe inter hereditatem Henrici 
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filii Johannis Groethoeft ex parte una et hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Petri Foeijts parte ex altera quam medietatem dictorum quatuor 

jugerum terre dicti Johannes et Heijlwigis erga Ermgardem et Theodericam 

sorores filias quondam Theoderici filii quondam Theoderici Zuetmolc 

emendo acquisierant prout in litteris et que quatuor jugera terre nunc 

sita sunt inter hereditatem Gerardi Heerken filii quondam Gerardi Heerken 

et hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem quondam domini 

Henrici Buc #presbitri# et quondam Goeswini van der Dijesen et 

hereditatem Goeswini Albrechts soen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo Wael filio quondam Ghibonis Wael supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et (dg: 

Heijlwigis) Wolph datum secunda post palmarum. 

 

BP 1184 f 114v 06 ma 13-04-1405. 

Johannes van Coelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Coelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 07 ma 13-04-1405. 

Engbertus zvw Petrus van der Schueren verkocht aan Reijnerus van Broechoven 

zvw Gerardus van Broechoven 2/3 deel van een beemd, in Tilburg, ter plaatse 

gnd Westilburg, ter plaatse gnd Broechoven, tussen erfgoed van erfg vw 

Henricus Neven enerzijds en erfgoed van erfg vw Zegerus Stappen anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes van Goirle en met het andere eind aan 

Johannes Blijec, Walterus Lijppen en wijlen Johannes van den Veken, welke 

beemd 3 bunder groot is, te weten het 2/3 deel naast voornoemd erfgoed van 

erfg vw Henricus Neven, belast met de grondcijns en voor voornoemde 

verkoper gereserveerd zijn erfpacht die voornoemde koper hem uit voornoemd 

2/3 deel moet leveren, volgens inhoud van de brief. 

 

Solvit. 

Engbertus filius quondam Petri van der Schueren (dg: duo bonaria) duas 

tercias partes cuiusdam prati (dg: tria bonaria continentis) siti in 

parrochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch in loco dicto 

Broechoven inter hereditatem heredum quondam Henrici Neven ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Zegeri Stappen ex alio #tendentis cum 

uno fine ad hereditatem Johannis de Goirle et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis Blijec Walteri Lijppen et quondam Johannis van den 

Veken# quod pratum tria bonaria continet in ea quantitate qua ibidem 

situm est scilicet illas duas tercias partes que site sunt contigue juxta 

predictam hereditatem heredum quondam Henrici Neven predicti ut dicebat 

hereditarie vendiderunt! Reijnero de Broechoven filio quondam Gerardi de 

Broechoven promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo salva 

dicto venditori sua paccione quam dictus emptor sibi ex dictis duabus 

terciis partibus solvere (dg: pro) tenetur juxta continentiam litterarum 

inde confectarum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 08 ma 13-04-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfpacht van 6 

lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande 

uit voornoemd 2/3 deel. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditariam paccionem sex lopiunorum siliginis mensure de Tilborch 

hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex duabus terciis 

partibus predictis. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 114v 09 ma 13-04-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Henrici van Krekelhhoven en Petrus Becker zvw 

Petrus Becker beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 20 Franse kronen, 

met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici !Henrici de Krekelhhoven 

et Petrus Beker! filius quondam Petri Becker promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo (dg: X) ad opus etc XX Vrancrijc cronen ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 10 ma 13-04-1405. 

Arnoldus van Nuwelant beloofde aan Johannes van Holaer riemmaker, 8 nieuwe 

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

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

 

Arnoldus de Nuwelant promisit super omnia Johanni de Holaer corrigiatori 

VIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlemsch pro 

quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 114v 11 di 14-04-1405. 

Theodericus van Ghemert, Henricus Venbosch en Arnoldus van Boemel goudsmid 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 56 oude Franse schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen, op straffe van 5. 

 

Theodericus de Ghemert Henricus Venbosch #et# Arnoldus de Boemel 

aurifaber promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus LVI 

aude scild Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

quinque. Testes Tijt et Spina datum tercia post palmarum. 

 

BP 1184 f 114v 12 di 14-04-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.115r. 

 tercia post palmarum: dinsdag 14-04-1405. 

 quarta post palmarum: woensdag 15-04-1405. 

 quinta post palmarum: donderdag 16-04-1405. 

 

BP 1184 f 115r 01 di 14-04-1405. 

Willelmus Broet en Engbertus van Arle mesmaker beloofden aan voornoemde 

Andreas van Drodis, tbv etc, 17 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Willelmus Broet et Engbertus de Arle cultellifex promiserunt indivisi 

dicto Andree ad opus etc XVII aude scilde Francie ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Tijt et Spina datum 3a post 

palmarum. 

 

BP 1184 f 115r 02 di 14-04-1405. 

Johannes van Berze zvw Gerardus beloofde aan Bartholomeus zv Henricus van 

Merlaer, tbv zijn vader Henricus van Merlaer, 324 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te 

betalen met Pinksteren (zo 07-06-1405) en de andere helft met Sint-

Lambertus aanstaande (do 17-09-1405). 

 

Johannes de Berze filius quondam Gerardi promisit super omnia 

#Bartholomeo filio Henrici de Merlaer ad opus# Henrici de Merlaer #sui 

patris# CCC et XXIIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X 
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Vlems placken pro quolibet dictorum !gulden mediatim penthecostes et 

mediatim Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Wolph 

datum supra. 

 

BP 1184 f 115r 03 wo 15-04-1405. 

Katherina wv Paulus Haest dv Elizabeth van den Dijc dvw Arnoldus van den 

Dijc van Huculem verkocht aan Mijchael van den Oirt een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Tilburg, uit 4 mud rogge b-erfpacht, maat van Tilburg, 

die abt en klooster van Tongerlo binnen de 4 feestdagen van Pinksteren 

moesten leveren aan wijlen voornoemde Arnoldus van den Dijc, gaande uit een 

deel van de tiende van Tilburg, behorend aan voornoemde abt en klooster, 

welke pacht van 1 mud aan voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden 

van haar vader Arnoldus, en welke pacht van 1 mud aan voornoemde Katherina, 

toen zij weduwe was, gekomen was na overlijden van haar voornoemde moeder 

Elizabeth. Behoort aan voornoemd klooster; niet overhandigen aan de ander. 

 

Katherina relicta quondam Pauli Haest filia quondam Elizabeth #van den 

Dijc# filie quondam Arnoldi van den Dijc de Huculem cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Tilborch #de 

quatuor modiis siliginis hereditarie paccionis dicte mensure quos# (dg: 

quam con) abbas conventus de Tongerloo solvere tenebantur (dg: dicte 

quondam Elizabeth matri dicte Katherine) #dicto quondam Arnoldo van den 

Dijc# hereditarie infra quatuor dies festos! festivitatis (dg: pas) 

penthecostes ex #parte# decime de Tilborch ad predictos dominos abbatem 

et conventum (dg: p predictos) spectante et que paccio unius modii 

siliginis dicte Elizabeth de morte quondam Arnoldi sui patris predicti 

successione fuerat advoluta et que paccio #unius modii siliginis# dicte 

Katherine in statu sue viduitatis de morte dicte quondam Elizabeth sue 

matris successione (dg: fuerat) advoluta #est# ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Mij) Mijchaeli van den Oirt promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dictorum quondam Arnoldi #avi# Elizabeth #matris dicte Katherine# et 

quorumcumque heredum dicte Katherine et dictorum quondam Elizabeth (dg: 

sue matris) et Arnoldi (dg: avi eiusdem Katherine) deponere. Testes Wolph 

et Gerardus datum quarta post palmarum. Pertinet dicto conventui et non 

tradetur alteri. 

 

BP 1184 f 115r 04 wo 15-04-1405. 

Henricus Witen van Enschit verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Witen de Enschit prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 115r 05 do 16-04-1405. 

Johannes Karper zvw Johannes Karper van Hezewijc verkocht aan Johannes 

Sparre kramer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde koper te leveren, gaande uit (1) 

een stuk land, 4 lopen groot, in Heeswijk, ter plaatse gnd den Donckeren 

Dijc, tussen wijlen Walterus Scot enerzijds en Johannes Doerinc anderzijds, 

met een eind strekkend aan de weg gnd den Donckeren Dijc, (2) 2/3 deel dat 

aan verkoper behoort in een huis, tuin en 3 lopen aangelegen land, in 

Heeswijk, ter plaatse gnd die Veltstraet, tussen Johannes van der Eijnde 

enerzijds en wijlen Ghibo Herinc, nu Willelmus Bac, anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, reeds belast met cijnzen en hoenderen 

aan de grondheer en een b-erfpacht van 1 zester rogge, die uit geheel 

voornoemd huis, tuin en 3 lopen land gaat. 

 

Johannes Karper filius quondam Johannis Karper de Hezewijc hereditarie 

vendidit Johanni Sparre (dg: he) institori hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco ad domum #habitationis# dicti emptoris tradendam ex pecia terre 

quatuor lopinatas continente sita in parrochia de Hezewijc ad locum 
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dictum den Donckeren Dijc inter hereditatem (dg: quo) quondam Walteri 

Scot ex uno et inter hereditatem Johannis Doerinc #ex alio# tendente cum 

uno fine ad quendam! plateam dictam den Donckeren Dijc atque ex (dg: domo 

et orto et i) duabus terciis partibus ad dictum venditorem spectantibus 

in domo orto et tribus lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in dicta 

parrrochia ad locum dictum die Veltstraet inter hereditatem Johannis van 

der Eijnde ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc nunc ad 

Willelmum Bac spectantem ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus et pullis domino fundi ex 

premissis et hereditaria paccione unius sextarii siliginis ex dictis 

integris domo orto et tribus lopinatis terre prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Gerardus datum quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 115r 06 do 16-04-1405. 

Johannes zvw Paulus Albrechts soen verkocht aan Ambrosius gnd Broes 

Guedelen soen ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd die Gemeijnt, ter 

plaatse gnd die Bruijker, tussen voornoemde Ambrosius enerzijds en Petrus 

Jans soen van Huesden anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Pauli Albrechts soen dimidium juger terre situm 

in parrochia de Geffen ad locum dictum die Gemeijnt in loco dicto die 

Bruijker inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Guedelen soen ex uno et 

inter hereditatem Petri Jans soen de Huesden ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ambrosio 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 115r 07 do 16-04-1405. 

Willelmus van den Nuwenhuze droeg5 over aan Johannes Vos zijn deel in 2 

bunder moer, die eertijds waren van hr Goeswinus van Aa ridder en zijn 

zuster vrouwe Katherina van Mordrecht, in Moergestel, ter plaatse gnd 

Kolkven, welke 2 bunder moer Johannes Broc, Nijcholaus van Luijssel, 

Johannes Delijen soen van Oesterwijc, Willelmus Vos, Ghibo Lambrechts soen, 

Jordanus Vos, Johannes Vos zvw Willelmus, Ghibo Heester, voornoemde 

Willelmus van den Nuwenhuze en Johannes Peters soen gekocht hadden van 

voornoemde hr Goeswinus van Aa en vrouwe Katherina. 

 

Willelmus van den Nuwenhuze (dg: undecimam) #totam# partem ad se 

spectantem in duobus bonariis (dg: prati) terre dicte moer que fuerant 

dudum domini Goeswini de Aa militis et domine Katherine de Mordrecht eius 

sororis sitis in parrochia de Gestel prope Oesterwijc ad locum dictum 

Kolcvenne (dg: inter here supportavit) que duo bonaria (dg: prati) terre 

moer vocate Johannes Broc Nijcholaus de (dg: B) Luijssel Johannes Delijen 

soen de Oesterwijc Willelmus Vos Ghibo Lambrechts soen Jordanus Vos 

Johannes Vos filius quondam Willelmi Ghibo Heester Willelmus van den 

Nuwenhuze predictus et Johannes Peters soen erga predictos dominum 

Goeswinum de Aa et dominam Katherinam emendo acquisierat! prout in 

litteris (dg: here) legitime supportavit Johanni V[o]s (dg: predicto 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 115r 08 do 16-04-1405. 

Henricus nzvw Goeswinus van Best machtigde mr Johannes van Best en Walterus 

nzvw voornoemde Goeswinus te manen. 

 

Henricus filius naturalis quondam Goeswini de Best dedit et contulit 

magistro Johanni de Best et Waltero filio naturali dicti quondam Goeswini 

(dg: potestatem) seu eorum alteri potestatem monendi in meliori forma ad 

                         
5 Zie → BP 1184 f 120v 05 vr 24-04-1405, nagenoeg hetzelfde contract, met dit verschil dat 
Willelmus Hezeacker (ipv Willelmus van den Nuwenhuze) overdroeg. 
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revocationem. Testes datum supra. 

 

1184 f.115v. 

 quinta post palmarum: donderdag 16-04-1405. 

 

BP 1184 f 115v 01 do 16-04-1405. 

Hr Willelmus van Petershem en hr Willelmus van Kervennen kanunniken van de 

kerk van Sint-Petrus in Oirschot, namens dekaan en kapittel van de kerk, 

machtigden Henricus van Geldorp Persoens soen al hun cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen. 

 

Dominus Willelmus de Petershem et dominus Willelmus de Kervennen canonici 

#ecclesie sancti Petri# in Oirscot ex parte et nomine dominorum decani et 

capituli ecclesie dederunt Henrico de Geldorp (dg: fili) Persoens soen 

potestatem monendi omnes et singulos census redditus et pacciones 

dictorum dominorum decani et capituli et quecumque sua credita que sibi 

debentur et debebuntur a personis quibuscumque usque ad revocationem. 

Testes Tijt et Gerardus datum quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 115v 02 do 16-04-1405. 

Reijnerus van Tricht zvw Henricus van Tricht verkocht aan Johannes van Os 

zvw Johannes van Os gewantsnijder de helft van een b-erfcijns van 24 pond 

geld, die Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester beloofd had 

aan wijlen hr Leonius van Scijnle priester, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een kamp, gnd Zwanenhoeve, dat was van wijlen Petrus die Zwaen, in 

Schijndel, en uit de gebouwen, landen, weiden en ander toebehoren van het 

kamp, van welke cijns voornoemde Reijnerus 1/3 deel verworven had van 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven, 1/3 deel van 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder en 1/3 deel van 

Elijas van den Wijel. 

 

Reijnerus de Tricht filius quondam Henrici de Tricht medietatem 

hereditarii census XXIIII librarum monete quem Arnoldus de Beke filius 

naturalis domini quondam Arnoldi de Beke presbitri promiserat se daturum 

et soluturum domino quondam Leonio de Scijnle presbitro hereditarie 

Johannis ex quodam campo dicto communiter Zwanenhoeve qui fuerat quondam 

Petri die Zwaen sito in parrochia de Scijnle atque ex edificiis terris 

pascuis et ceteris eiusdem campi !singulis et universis de quo censu 

dictus Reijnerus unam terciam partem erga Willelmum de Broechoven filium 

quondam Walteri Bac de Broechoven (dg: unam terci) alteram terciam partem 

erga Arnoldum de Nuwelant filium domini quondam Henrici de Nuwelant 

militis et ultimam terciam partem erga Elijam van den Wijel acquisierat 

prout hec in litteris !hereditarie vendidit Johanni de Os filio quondam 

Johannis de Os pannicide cum litteris et #aliis et# jure occacione 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. {In linker marge een 

verticale haal naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 115v 03 do 16-04-1405. 

Voornoemde Reijnerus van Tricht zvw Henricus van Tricht verkocht de helft 

van voornoemde cijns aan Gerardus van Berze, Amelius Lambrechts soen en 

Willelmus Moelner6, tbv Mechtildis wv Henricus Melijs soen en Henrica, dv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus Bije. Voornoemde Mechtildis zal 

geheel voornoemde helft bezitten, om na haar overlijden over te gaan op 

haar voornoemde dochter Henrica. Zou voornoemde Henrica overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan zal één helft van voornoemde helft te erfrecht 

behoren aan voornoemde Mechtildis, waarover zij naar eigen inzicht kan 

beschikken, en zal de andere helft, nadat voornoemde Mechtildis en Henrica 

beiden zijn overleden, overgaan naar de naaste erfg vw voornoemde Henricus 

                         
6 Zie ← BP 1184 f 114r 05 za 11-04-1405, Gerardus van Berze, Willelmus Moelner en Amelius 
Lambrechts soen zijn executores testamenti van wijlen Henricus Bije Melijs soen. 
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Bije. 

 

Dictus Reijnerus medietatem dicti census hereditarie vendidit Gerardo de 

Berze Amelio Lambrechts soen et Willelmo Moelner ad opus Mechtildis 

relicte quondam Henrici (dg: Bije) Melijs soen et ad opus Henrice filie 

dictorum Mechtildis et quondam Henrici Bije cum litteris et aliis et jure 

occacione promittens ut supra tali annexa conditione quod dicta (dg: -s) 

Mechtildis dictam medietatem integraliter possidebit ad eius vitam post 

decessum dicte Mechtildis ad dictam Henricam eius filiam integraliter 

(dg: p.) et hereditarie devolvendam et si dicta Henrica decesserit absque 

prole legitima quod tunc in hoc casu una medietas dicte medietatis 

integraliter #hereditario jure# pertinebit ad dictam Mechtildem (dg: et 

re) per ipsam Mechtildem de eadem disponenda ad eius beneplacitum et 

reliqua medietas #post decessum dictarum Mechtildis et Henrice ambarum# 

ad proximores heredes dicti quondam Henrici Bije devolvetur (dg: 

hereditarie et) hereditarie et succedat. Testes (dg: datum supra) Tijt et 

Gerardus datum quinta post palmarum. {In linker marge een verticale haal 

naast onbeschreven ruimte}. 

 

1184 f.116r. 

 quinta post palmarum: donderdag 16-04-1405. 

 

BP 1184 f 116r 01 do 16-04-1405. 

(dg: Jacobus zvw Henricus). 

 

(dg: Jacobus filius quondam Henrici). 

 

BP 1184 f 116r 02 do 16-04-1405. 

Theodericus zvw Barnerus zvw Marselius Vilt en Godefridus van Lent ev Yda 

dvw voornoemde Barnerus verkochten aan Albertus zvw Lambertus Albrechts 

soen van den Vorstenbosch ¼ deel dat aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Marselius, in een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde 

Marselius, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Arnoldus Stercke Bathen soen enerzijds en erfgoed van Gerardus Vilt 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde plaats gnd Windmolenberg tot aan het 

gemene water, geheel voornoemd huis, erf en tuin belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 10 schelling paijment aan Rutgherus 

Cort. 

 

Theodericus (dg: Barnna) filius quondam Barneri filii quondam Marselii 

Vilt et Godefridus de Lent maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris (dg: 

qu) filie quondam Barneri predicti quartam partem (dg: dicto quondam 

Barnero de morte) ipsis de morte dicti quondam Marselii successione 

advolutam in domo area et orto dicti quondam Marselii sitis in Busco ad 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Arnoldi Stercke Bathen soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Vilt ex alio tendentibus a dicto loco 

Wijnmolenberch vocato usque ad communem aquam ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Alberto filio quondam Lamberti Albrechts soen van den 

Vorstenbosch promittentes indivisi super omnia (dg: W) habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu X solidorum pagamenti Rutghero Cort ex dictis integris 

domo area et orto solvendis. Testes Spina et Gerardus datum quinta post 

palmarum. 

 

BP 1184 f 116r 03 do 16-04-1405. 

Henricus van Beke zvw Goeswinus Willems soen van Beke verkocht aan 

Engbertus Ghiben soen van Wargartshuzen een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Henricus van Beke met Lichtmis beurde, gaande 

uit verschillende erfgoederen in Vught Sint-Petrus en Sint-Lambertus, welke 

erfgoederen Henricus Jans soen van Wargartshuzen in pacht gekregen had van 

Delijana wv Henricus van Wargartshuzen en haar schoonzoon voornoemde 
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Goeswinus zvw Willelmus van Beke en welke erfgoederen voornoemde Engbertus 

Ghiben soen gekocht had van Erenbertus, Mijchael, Aleijdis, Mechtildis en 

Yda, kvw voornoemde Henricus Jans soen. 

 

Solvit III grossos. 

Henricus de (dg: f) Beke filius quondam Goeswini #Willems soen# de Beke 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam (dg: 

Goe) Henricus (dg: Jans soen) de Beke predictus se solvendum habere 

dicebat #hereditarie purificationis# ex diversis hereditatibus sitis in 

parrochiis sancti Petri et sancti Lamberti de Vucht quas hereditates 

predictas Henricus Jans soen de Wargartshuzen erga Delijanam relictam 

(dg: dicti) quondam Henrici de Wargartshuzen et #dictum# Goeswinum filium 

quondam Willelmi de Beke eius generum acquisierat (dg: et) ad pactum et 

quas hereditates predictas Engbertus Ghiben soen de Wargartshuzen erga 

Erenbertum Mijchaelem Aleijdem Mechtildem et Ydam liberos dicti quondam 

Henrici Jans soen emendo acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Engberto Ghiben soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 116r 04 do 16-04-1405. 

Goeswinus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 116r 05 do 16-04-1405. 

Henricus zvw Willelmus van den Staecke: ¾ deel van de helft van een hoeve, 

welke helft behoorde aan wijlen voornoemde Willelmus, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout met de gebouwen in het ¾ deel en ander toebehoren 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius quondam Willelmi van den Staecke tres quartas partes 

medietatis (dg: cuiusdam mansi dicti quondam) cuiusdam mansi que medietas 

spectabat (dg: ad) #ad# dictum quondam Willelmum site! in parrochia de 

(dg: Udenhout) Oesterwijc ad locum dictum Udenhout cum edificiis in 

dictis tribus quartis partibus consistentibus atque cum ceteris earundem 

trium quartarum partium attinentiis singulis et universis. 

 

BP 1184 f 116r 06 do 16-04-1405. 

Henricus zvw Willelmus van den Staeke droeg over aan zijn broer Willelmus 

zvw voornoemde Willelmus van den Stake de helft van een hoeve, die was van 

wijlen Johannes Steijmpel de oudere, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, met de gebouwen op deze helft en het toebehoren, zoals die helft 

behoorde aan wijlen voornoemde Willelmus, voor voornoemde Henricus 

gereserveerd 3 stukken land aldaar, (1) tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en voornoemde Willelmus zvw Willelmus van den Stake 

anderzijds, (2) tussen erfgoed van voornoemd Geefhuis en Willelmus zvw 

Willelmus van den Stake, (3) tussen erfgoed van voornoemd Geefhuis 

enerzijds en Henricus zvw Arnoldus van den Vendijc anderzijds, voornoemde 

helft belast met cijnzen en een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, 

in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde Willelmus beloofde te 

leveren, zó dat zijn voornoemde broer Henricus daarvan geen schade 

ondervindt. 

 

Duplicetur. 

Henricus filius quondam Willelmi van den Staeke medietatem cuiusdam mansi 

qui fuerat quondam Johannis Steijmpel senioris siti in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout cum edificiis eiusdem medietatis 

universis et cum attinentiis dicte medietatis singulis et universis prout 

dicta medietas ibidem sita est et ad dictum Willelmum quondam spectare 

consuevit ut dicebat salvis tamen et dicto Henrico reservatis tribus 

peciis terre (dg: quarum una) sitis ibidem quarum una inter hereditatem 
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mense sancti spiritus in Busco ex uno et hereditatem Willelmi filii dicti 

quondam Willelmi van den Stake ex alio altera inter hereditatem dictorum 

mense sancti spiritus et Willelmi filii quondam Willelmi van den Stake et 

tercia inter hereditatem dicte mense sancti spiritus ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: ve) filii quondam Arnoldi van den Vendijc ex 

alio site sunt ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum) #hereditarie 

supportavit# dicto Willelmo #suo fratri# filio quondam Willelmo van den 

Stake promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde de jure solvendis atque hereditaria paccione sex modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: et in Busco tradend) exinde solvenda et 

in Busco tradenda quam paccionem dictus Willelmus (dg: dicto Henrico) 

solvere promiserat illis quibus de jure solvenda est quod dicto Henrico 

suo fratri dampna exinde non eveniant. Testes !testes Berwout et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1184 f 116r 07 do 16-04-1405. 

(dg: een brief maken van). 

 

(dg: et fiet littera de). 

 

BP 1184 f 116r 08 do 16-04-1405. 

Henricus zvw Gerardus van Uden, Arnoldus Stamelart van Uden en Johannes 

Wert de jongere beloofden aan Henricus Bac zvw Godefridus Roesmont 12 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius (do 01-10-1405) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Henricus filius quondam Gerardi de Uden Arnoldus Stamelart de Uden et 

Johannes Wert junior promiserunt indivisi super omnia Henrico Bac filio 

quondam Godefridi Roesmont XII modios siliginis mensure de Busco (dg: et 

in) ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 116r 09 do 16-04-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus promisit alios indempnes eervare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 116r 10 do 16-04-1405. 

Wolterus zvw Johannes zvw Willelmus Glavijman droeg over aan zijn broer 

Henricus zvw voornoemde Johannes alle erfelijke goederen, die aan 

voornoemde Walterus waren gekomen na overlijden van zijn ouders, gelegen 

onder Vught Sint-Petrus en Helvoirt, voor voornoemde Wolterus gereserveerd 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Wolterus filius quondam Johannis filii quondam Willelmi Glavijman omnia 

et singula bona #hereditaria# dicto Waltero de morte suorum quondam 

parentum successione advoluta quocumque locorum consistentia infra 

parrochiam de Vucht sancti Petri et parrochiam de Helvoert consistentia 

sive solvenda ut dicebat #hereditarie supportavit# (dg: dedit ad 

hereditarium pactum) Henrico suo fratri filio dicti quondam Johannis (dg: 

ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus exinde solvendis et ad ea 

spectantibus dandis etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda) promittens super omnia ratam servare et (dg: aliam) 

obligationem ex parte sui deponere salva sibi hereditaria paccione unius 

et dimidii modiorum siliginis exinde solvenda. Testes Theodericus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 116r 11 do 16-04-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde broer Walterus een 
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n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit voornoemde goederen die aan hem zijn overgedragen. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum dicto Waltero suo fratri hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

#hereditarie purificationis et in Busco tradendam# ex premissis sibi 

supportatis. Testes datum supra. 

 

1184 f.116v. 

 quinta post palmarum: donderdag 16-04-1405. 

 tercia post pasche: dinsdag 21-04-1405. 

 

BP 1184 f 116v 01 do 16-04-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde broer Walterus 16½ 

Hollandse gulden van graaf Willelmus en 9 gemene plakken of de waarde 

afgelopen Lichtmis over 2 jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Waltero suo fratri XVI et 

dimidium Hollant gulden comitis Willelmi (dg: seu valor) et IX communes 

placken seu valorem a purificationis proxime preterito ultra duos annos 

persolvendos. Testes Berwout et Neijnsel datum quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 116v 02 do 16-04-1405. 

Johannes van der Voert, Albertus van Beke, Wellinus van Beke en Johannes 

Loze zvw Bartholomeus Wedigen beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 

54 Engelse nobel met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Johannes van der Voert Albertus de Beke Wellinus de Beke et Johannes Loze 

filius quondam Bartholomei Wedigen promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo #ad opus etc# LIIII Engels nobel ad nativitatis 

#Johannis# proxime futurum persolvendos sub pena (dg: duorum) unius. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 116v 03 do 16-04-1405. 

De twee eersten beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Duo primi promiserunt alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 116v 04 di 21-04-1405. 

Petrus van Bijnderen zvw Boudewinus van Bijnderen en Wautgherus zv Arnoldus 

Maes soen szv voornoemde Petrus beloofden aan dekaan en kapittel van de 

kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, 

in ....... ......., in de dingbank van Gemert, tussen Theodericus Horter 

enerzijds en Henricus Steenman anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint, en uit de gebouwen hierop, reeds belast met 1 kleine zwarte 

tournose. 

 

Petrus de Bijnderen filius quondam Boudewini de Bijnderen et Wautgherus 

filius Arnoldi Maes soen gener dicti Petri promiserunt (dg: su domino 

Egidio de Gherwen decano ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco ad 

opus dominorum decani et capituli su ecclesie predicte quod ipsi dabunt 

et solvent tercias) #se daturos et soluturos# dominis decano et capitulo 

#ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco# hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam manso #cum suis attinentiis# sito in ....... 

....... ....... in jurisdictione de Ghemert (dg: juxta communitatem) 

inter hereditatem Theoderici Horter ex uno et inter hereditatem Henrici 

Steenman ex alio tendente cum utroque fine ad communitatem atque ex 
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edificiis in premissis consistentibus ut dicebant [promittentes in]divisi 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno parvo nigro Turonensi exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes (dg: Go) Theodericus et Goeswinus datum tercia post 

pasche. 

 

BP 1184 f 116v 05 .. ?14-02-1609. 

Paccio unius modii siliginis in hoc contractu comprehensa redempta et 

acquitata est ad manus dominorum decani et capituli oppidi de Buscoduc per 

Andream Os..pe..be... Actum XIIIIa ?februarii anno XVIc nono. Me teste 

Dancker... 

 

BP 1184 f 116v 06 di 21-04-1405. 

Godefridus van Driel droeg over aan Bruijstinus zvw Bruijstinus van den 

Scoetacker en Petrus van der Donschot (1) 3 stukken land, in de dingbank 

van Vlierden, (1a) Robben Hoff, (1b) die Kercstrepe, (1c) gelegen naast de 

plaats gnd des Clercs Ynde Acker, (2) 3 stukken beemd, aldaar, (2a) ter 

plaatse gnd Knapen Donc, (2b) ter plaatse gnd Veren Ghiben Broec, (2c) ter 

plaatse gnd dat Foerdeken, (3) alle cijnzen die Jacobus Robben soen in 

Vlierden beurde, welke 3 stukken land, 3 stukken beemd en cijnzen 

voornoemde Godefridus van Driel gerechtelijk gekocht had van mr Godefridus 

van Rode. 

 

Solvit. 

Godefridus de Driel tres pecias terre sitas in jurisdictione de Vlierden 

quarum una Robben Hoff altera die Kercstrepe nuncupate sunt et tercia 

sita est (dg: inter) juxta locum dictum des Clercs Ynde Acker atque tres 

pecias prati sitas ibidem quarum una in loco dicto Knapen Donc altera in 

loco dicto Veren Ghiben Broec et tercia (dg: -s) in loco dicto dat 

Foerdeken site sunt atque omnes census quos Jacobus Robben soen in 

Vlierden annuatim habuit solvendos quos tres pecias terre tres pecias 

prati et census dictus Godefridus de Driel erga magistrum Godefridum de 

Rode per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Bruijstino filio 

quondam Bruijstini van den Scoetacker et Petro van der Donschot cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. {In de linker marge begint hier 

een verticale haal die doorgaat naast BP 1184 f 116v 07 en vrije ruimte 

daaronder}. 

 

BP 1184 f 116v 07 di 21-04-1405. 

Voornoemde Petrus van Bijnderen zvw Boudewinus van Bijnderen en Wautgherus 

zv Arnoldus Maes soen szv voornoemde Petrus beloofden aan hr Egidius van 

Gherwen, tbv dekaan en kapitel van de kerk van Den Bosch, 12 gulden, 9 

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

te betalen. 

 

Dicti Petrus de Bijnderen et Wautgherus promiserunt indivisi super omnia 

domino Egidio de Gherwen ad opus dominorum decani et capituli ecclesie de 

Busco XII gulden IX boddrager pro quolibet gulden computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 116v 08 di 21-04-1405. 

Arnoldus Melijs soen van Arlebeke beloofde aan Elizabeth en Metta, ndvw 

Jacobus Scutter, door wijlen voornoemde Jacobus verwekt bij wijlen 

Luijtgardis sv voornoemde Arnoldus, een n-erfcijns van 25 oude schilden, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit de helft van alle goederen van 

voornoemde Arnoldus die na zijn overlijden zullen overerven. Voornoemde 

Elizabeth en Metta noch hun erfgenamen mogen voornoemde cijns manen zolang 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Aleijdis dvw Gobbelinus van den Broec 

leven of een van hen beiden leeft. De kv voornoemde Elizabeth enerzijds en 
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de kv voornoemde Metta anderzijds zullen de cijns gelijkelijk delen. 

 

Arnoldus Melijs soen de Arlebeke promisit se daturum et soluturum 

Elizabeth et Mette filiabus naturalibus quondam Jacobi Scutter (dg: filie 

naturalis) ab ipso quondam Jacobo et quondam Luijtgarde (dg: filia) 

#sorore# olim dicti Arnoldi pariter genitis hereditarium censum XXV aude 

scilde hereditarie nativitatis Johannis ex medietate omnium bonorum que 

heredibus dicti Arnoldi de morte eiusdem Arnoldi successione advolventur 

sive ipse Arnoldus huiusmodi bona ad presens habet et possidet aut illa 

bona in posterum acquiret aut (dg: s) eidem Arnoldo in posterum 

advolventur promittens super omnia warandiam tali annexa conditione quod 

nec dicti! Elizabeth et Metta nec eorum heredes predictum censum impetent 

monebunt aut assequentur aut alter eorum assequetur quamdiu dictus 

Arnoldus (dg: vixur) et Aleijdis eius uxor filia quondam Gobbelini van 

den Broec vixerint aut alter eorum vixerit in humanis (dg: tali) hoc 

adiuncto quod omnes liberi dicte Elizabeth geniti et generandi medietatem 

dicti census et liberi dicte Mette geniti et generandi reliquam 

medietatem eiusdem census equaliter divident et participabunt. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.117r. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis aprilis die XXIII: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 117r 01 do 23-04-1405. 

Nijcholaus Wonderic beloofde aan Johannes zv Engbertus Heer schrijnmaker 14 

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

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

 

Nijcholaus Wonderic promisit super omnia Johanni filio Engberti Heer 

scrijnipari XIIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Wolph datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 117r 02 do 23-04-1405. 

Arnoldus van der Schaghen verkocht aan Theodericus zvw Johannes her Rovers 

soen, tbv hem en zijn schoonmoeder Truda Graets, een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden, vrij van lasten en 

aanspraken gnd scattingen, te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen kamp, 10 lopen groot, in Uden, ter plaatse gnd Buekel, tussen de 

gemeint enerzijds en wijlen Goeswinus die Clerc en Johannes Lanen soen 

anderzijds, met beide einde strekkend aan de gemeint, reeds belast met de 

grondcijns. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Arnoldus van der Schaghen (dg: de Buel) hereditarie vendidit Theoderico 

filio quondam Johannis her Rovers soen ad opus sui et ad opus Trude 

Graets socrus dicti Theoderici hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam et dictis Theoderico et Trude ab 

omnibus oneribus et impetitionibus dictis scattingen libere tradendam ex 

domo et orto et campo ei adiacente X lopinatas continentibus sitis in 

parrochia de Uden ad locum dictum Buekel inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem quondam Goeswini die Clerc (dg: ex alio tendentibus cum 

utroque fine) et hereditatem Johannis Lanen soen ex alio tendentibus cum 

utroque fine ad communitatem ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta Truda 

dictam paccionem integraliter habebit ad eius vitam post eiusdem (dg: 

The) Gertrudis obitum ad dictum Theodericum (dg: juri) hereditarie 

devolvendam. Testes datum supra. Tradatur dicto Theoderico. 
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BP 1184 f 117r 03 do 23-04-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande  

(do 01-10-1405) met 8 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, en met eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Johannes Heijme, mr Johannes van Hees en mr Godefridus van Rode. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum festum Remigii proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum (dg: V) 

octo novis Gelre gulden scilicet X Vlemsche placken vel IX boddrager pro 

quolibet gulden computato et cum arrestadiis si que fuerint ut ipse 

Theodericus pro se et dicta (dg: Gertru) Truda et eorum heredibus 

recognovit et promisit super omnia presentia et futura fide prestita. 

Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis aprilis die XXIII hora #prime# 

presentibus dictis scabinis Johanni! Heijme magistro Johanne de Hees et 

magistro Godefrido de Rode. 

 

BP 1184 f 117r 04 do 23-04-1405. 

Ghevardus Ghevarts soen, Petrus Jacobs soen, Johannes van den den Loo van 

Lijemde, Theodericus zvw Johannes Roetart en Willelmus zvw Johannes van 

Bijchelaer beloofden aan Johannes Heijme 56 nieuwe Gelderse gulden 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). 

 

Ghevardus Ghevarts soen Petrus Jacobs soen Johannes van den den Loo de 

Lijemde Theodericus filius quondam Johannis Roetart et Willelmus filius 

quondam Johannis de Bijchelaer promiserunt indivisi super omnia Johanni 

(dg: fi) Heijme (dg: filio LVI) LVI novos Gelre gulden vel valorem 

mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 117r 05 do 23-04-1405. 

Elizabeth sHanen dochter van Zoemeren droeg over aan haar natuurliijke zoon 

Henricus Sceenken, bij haar verwekt door wijlen Philippus Sceenken, alle 

goederen, zowel erfelijke als gerede, die Johannes wettige zvw Henricus 

Sceenkens van Lijeshout had en die aan hem kunnen komen, welke goederen 

voornoemde Elizabeth verworven had van voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Elizabeth sHanen dochter de Zoemeren #cum tutore# omnia bona tam 

hereditaria quam parata que Johannes filius legitimus quondam Henrici 

Sceenkens de Lijeshout habuit et eidem Johanni successione hereditaria! 

advolvi poterint que bona dicta Elizabeth erga predictum Johannem 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Sceenken suo filio 

naturali ab ipsa et quondam Philippo Sceenken pariter genito promittens 

(dg: super) cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 117r 06 do 23-04-1405. 

De broers Goeswinus, Nijcholaus en Ghibo, kvw Ghibo Schuerman, deden tbv 

hun broer Henricus zvw voornoemde Ghibo afstand van 4 hont land, in Geffen, 

ter plaatse gnd die Gemeijnt, tussen Gerardus van Bruggen enerzijds en 

Willelmus van Vechel anderzijds. 

 

Solvit. (dg: solvit II boddrager). 

Goeswinus Nijcholaus et Ghibo fratres liberi quondam Ghibonis Schuerman 

super quatuor hont terre sitis in parrochia de Geffen ad locum dictum die 

Gemeijnt inter hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Vechel ex alio #et super jure# ut dicebant ad opus Henrici 

eorum fratris filii dicti quondam Ghibonis hereditarie renunciaverunt 
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promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 117r 07 do 23-04-1405. 

Voornoemde Henricus zvw Ghibo Schuerman verkocht aan zijn voornoemde broer 

Goeswinus een tuin, in Geffen, ter plaatse gnd die Wijc, tussen voornoemde 

Goeswinus enerzijds en Batha Malsens anderzijds, belast met 1 penning cijns 

aan Willelmus van Nuwelant en een b-erfcijns van 12 schelling en 6 penning 

paijment. 

 

Solvit. (dg: solvit II boddrager). 

Dictus Henricus quendam ortum situm in parrochia de Geffen ad locum 

dictum die Wijc inter hereditatem dicti Goeswini ex uno et inter 

hereditatem (dg: Bathen) Bathe Malsens ex alio #ut dicebat# hereditarie 

vendidit dicto Goeswino suo fratri promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis uno denario census 

Willelmo de Nuwelant et hereditario censu XII solidorum et sex denariorum 

(dg: exinde so) pagamenti exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 117r 08 do 23-04-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus Appel machtigde haar zoon Jacobus haar cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Appel dedit et contulit Jacobo suo 

filio potestatem monendi suos census redditus et pacciones et credita sua 

que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et bona regendi 

usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

1184 f.117v. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 117v 01 do 23-04-1405. 

Thomas zv Thomas van Zonne ev Aleijdis dvw Johannes Lanen soen van Geffen 

gaf uit aan Johannes van der Zoe de helft die aan hem behoort in 2 stukken 

land, in Geffen, ter plaatse gnd ten Berghe, tussen Theodericus Baudekens 

soen enerzijds en Heijmericus Groij en Willelmus van der Masen anderzijds, 

tussen welke twee stukken land nog een stuk land ligt dat behoort aan 

Petrus Jans soen van Huesden; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 1½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Geffen te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Thomas (dg: f) filius (dg: quon) Thome de Zonne maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis Lanen soen de Geffen 

#medietatem ad se spectantem in duabus# !duabus peciis terre sitis in 

parrochia de Geffen ad locum dictum ten Berghe (dg: quarum una) inter 

hereditatem Theoderici Baudekens soen ex uno et inter hereditatem 

Heijmerici Groij et Willelmi van der Masen ex alio (dg: altera in) inter 

quas duas pecias terre una pecia terre ad Petrum Jans soen de Huesden 

spectans sita est ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni van der 

Zoe ab eodem hereditarie possidendas et habendas pro hereditaria paccione 

unius et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et (dg: ?si) in Geffen tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Wolph et Neijnsel datum quinta post pasche. {In 

linker marge een verticale haal naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 117v 02 do 23-04-1405. 

Johannes zvw Zegherus gnd Rode Zegher ev Aleijdis dvw Johannes Pijers van 

Westilborch gaf uit aan Ghibo zvw voornoemde Johannes Pijers alle goederen, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Aleijdis, gelegen onder Tilburg, ter plaatse gnd Westilborch, 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 61 

uitgezonderd en voor voornoemde Johannes gereserveerd zijn deel in cijnzen, 

renten en pachten, die wijlen voornoemde Johannes Pijers beurde; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten gnd onraad, die wijlen voornoemde 

Johannes Pijers uit de goederen had, en thans voor een n-erfpacht van 28 

lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Westilbrg te leveren aan 

voornoemde Aleijdis en haar kinderen, bij haar verwekt door voornoemde 

Johannes zvw Zegherus. Slechts op te geven met 56 lopen rogge eens. 

 

Solverunt ambo (dg: solvit Johannes). 

Johannes filius quondam Zegheri dicti Rode Zegher maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis Pijers de 

Westilborch omnia et singula bona hereditaria sibi et dicte sue uxori de 

morte quondam patris et matris dicte Aleijdis successione advoluta 

quocumque locorum (dg: consistentia sive sita exceptis parte et jure) 

infra parrochiamde Tilborch ad locum dictum Westilborch situata exceptis 

et dicto Johanni libere reservatis parte et jure sibi competentibus in 

(dg: censib) quibuscumque censibus redditibus et paccionibus quos et quas 

dictus quondam Johannes Pijers solvendos habuit ut dicebat (dg: here) 

dedit ad hereditarium pactum Ghiboni filio dicti quondam Johannis Pijers 

(dg: soen) ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus dictis onraet que 

dictus quondam Johannes Pijers exinde solvere consuevit et tenebatur 

dandis etc et pro hereditaria paccione XXVIII lopinorum siliginis mensure 

de Tilborch danda dicte Aleijdi et eius liberis (dg: genitis et) ab ipsa 

Aleijde et dicto Johanne filio quondam Zegheri predicti pariter genitis 

et generandis ab alio purificationis et in Westilborch tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali annexa conditione quod 

dictus Ghibo premissa non resignabit neque dimittet pro predicta paccione 

nisi cum LVI lopinis siliginis ipsi Aleijdi et eius liberis predictis 

semel tradendis. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 117v 03 do 23-04-1405. 

Elijas zvw Henricus Elijaes soen gaf uit aan Johannes zvw Zegherus gnd Rode 

Zegher 1/5 deel dat aan hem behoort in een hoeve van wijlen voornoemde 

Henricus, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen Johannes Losscart 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor (1) 1/5 deel van de hertogencijns, (2) 

1/5 deel van een b-erfpacht van 5 mud rogge, welke cijns en pacht uit 

geheel de hoeve gaan, en thans voor (3) een n-erfpacht van 9 lopen rogge, 

maat van Tilburg, met Lichtmis op de hoeve te leveren. Voornoemde Johannes 

en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes Pijers zullen voornoemd 1/5 deel 

bezitten, om na hun overlijden over te gaan naar hun kinderen. 

 

Solverunt ambo. 

Elijas filius quondam Henrici Elijaes soen quintam partem ad se 

spectantem in quodam manso #cum suis attinentiis# dicti quondam Henrici 

sito in parrochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch inter 

hereditatem Johannis Losscart ex uno et inter communitatem ex alio 

tendente cum utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Zegheri dicti Rode Zegher (dg: 

ad o) ab eodem hereditarie possidendam pro quinta parte census domini 

ducis et pro quinta parte hereditarie paccionis quinque modiorum 

siliginis qui census et paccio ex dicto (dg: ing) integro manso cum suis 

attinentiis solvendi sunt dandis etc atque pro hereditaria paccione novem 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch danda sibi ab alio purificationis 

et supra predictum mansum tradenda ex quinta parte predicta promittens 

super omnia (dg: warandiam pro premissis) #ratam servare# et aliam 

obligationem #ex parte sui# deponere et alter repromisit tali annexa 

conditione quod dictus Johannes et Aleijdis eius uxor filia quondam 

Johannis Pijers predictam quintam partem integraliter habebunt post eorum 

amborum decessum ad liberos eorundem ab eis pariter genitos et generandos 
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devolvendam hereditarie et succedendam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 117v 04 do 23-04-1405. 

Nijcholaus zvw Walterus Marien soen verkocht aan Engbertus zvw Petrus 

Engberts soen 4 hont land, in Alem, ter plaatse gnd in het Alemsche Broec, 

naast Adam des Ledigen enerzijds en Reijnkinus Loden anderzijds, welke 4 

hont land mr Johannes van Best gezworen klerk van de stad Den Bosch, tbv 

voornoemde Nijcholaus verworven had van Johannes Steijmpel nzvw Johannes 

Steijmpel, {f.118r} belast met 5 voet maasdijk in Maren, ter plaatse gnd 

Veestege, naast de dijk van Johannes Margriten, 8 kleine zwarte tournosen, 

zegedijken en waterlaten. 

 

Nijcholaus filius quondam Walteri Marien soen quatuor hont terre sita in 

parrochia de Alem in loco dicto int Alemsche Broec juxta hereditatem Ade 

des Ledigen ex uno et inter hereditatem Reijnkini Loden ex alio (dg: ut) 

que quatuor hont terre (dg: dictus) magister Johannes de Best clericus 

juratus opidi de Busco ad opus dicti Nijcholai erga Johannem Steijmpel 

filium naturalem quondam Johannis Steijmpel acquisierat prout in litteris 

quas vidimus 

 

1184 f.118r. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 118r 01 do 23-04-1405. 

hereditarie vendidit Engberto (dg: Peters soen ab) #filio quondam Petri 

Engberts soen# promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque pedatis aggeris Mose sitis in (dg: 

dicta) parrochia de Maren ad locum dictum (dg: Ve) #Vee#stege juxta 

aggerem Johannis Margriten exceptis (dg: tam) octo parvis nigris 

Turonensibus exinde solvendis et zegidiken! et aqueductibus ad premissa 

spectantibus ut dicebat. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post 

pasche. 

 

BP 1184 f 118r 02 do 23-04-1405. 

Elizabeth, dvw Rodolphus van Zulikem en wv Arnoldus Berwout, Rodolpus en 

Elizabeth, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus, Willelmus Posteel ev 

Postulima, en Gerardus van Berze ev Aleijdis, dv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Arnoldus, verkochten aan Arnoldus zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn 

moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, een b-erfcijns van 5 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 7 morgen land, gelegen in een 

kamp gnd die Kuijcsche Camp, welk kamp gelegen is in Maren, welke cijns 

wijlen voornoemde Rodolphus van Zulikem gekocht had van Willekinus van 

Beest. Voornoemde Elizabeth en haar kinderen Rodolphus en Elizabeth 

beloofden dat Henricus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus, zodra 

hij in Den Bosch zal zijn teruggekeerd, afstand zal doen van de cijns. 

 

Elizabeth (dg: relicta) #filia# quondam Rodolphi de (dg: Zil) Zulikem 

#relicta quondam Arnoldi Berwout# Rodolpus et Elizabeth eius liberi 

#dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi# cum tutore Willelmus Posteel 

maritus et tutor legitimus Postulime sue uxoris et Gerardus de Berze 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicte Elizabeth 

et quondam Arnoldi hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex #septem jugeribus terre sitis in# quodam campo 

dicto die Kuijcsche Camp qui campus situs est in parrochia de Maren quem 

censum dictus quondam Rodolphus de Zulikem erga Willekinum de Beest 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie (dg: s) vendiderunt 

Arnoldo filio quondam Nijcholai de Berze ad opus Ghisenradis sue matris 

relicte eiusdem quondam Nijcholai supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promiserunt insuper dicta Elizabeth 

Rodolphus et Elizabeth eius liberi predicti cum tutore indivisi super 
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omnia obligationem et impetitionem ex parte quorumcumque heredum dicti 

quondam Rodolphi deponere et quod ipse Henricum filium dicte Elizabeth et 

quondam Arnoldi quamcito ad Buscum venerit super predicto censu et jure 

ad opus dicte Ghisenradis hereditarie facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 118r 03 do 23-04-1405. 

Godefridus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118r 04 do 23-04-1405. 

Voornoemde Elizabeth, dvw Rodolphus van Zulikem en wv Arnoldus Berwout, 

Rodolpus en Elizabeth, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus, 

Willelmus Posteel ev Postulima, en Gerardus van Berze ev Aleijdis, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus, verkochten aan voornoemde Arnoldus 

zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde 

Nijcholaus, (1) 1 morgen land, uit de Duizend Morgen van de gemeint van de 

stad Den Bosch, gelegen in het middelste kamp {of: midden in het kamp} op 

de plaats gnd die Vogeldonc, bij Den Bosch, welke morgen Bartholomeus zv 

Theodericus grootvader van eerstgenoemde Elizabeth verworven had van 

Theodericus Buxken, (2) een b-erfcijns van 6 schelling paijment, die de 

stad Den Bosch uit voornoemde morgen beurde, welke cijns wijlen voornoemde 

Arnoldus Berwout verworven had van de stad. Met belofte als hierboven: dat 

Henricus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus, zodra hij in Den 

Bosch zal zijn teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Dicti venditores ut supra unum juger terre de mille jugeribus terre 

communitatis opidi de Busco situm in medio campo jacente supra locum 

dictum die Vogeldonc prope Buscumducis quod juger terre Bartholomeus 

filius Theoderici avus olim primodicte Elizabeth erga (dg: Bartholomeum) 

Theodericum Buxken acquisierat (dg: he) prout in litteris (dg: 

hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo ad opus dicte Ghisenradis 

promittentes per totum ut supra) atque hereditarium censum sex solidorum 

pagamenti quem opidum de Busco ex predicto jugere terre solvendum habuit 

et quem censum dictus quondam Arnoldus Berwout (dg: exinde h) erga 

predictum opidum de Busco acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Arnoldo ad opus dicte Ghisenradis sue matris supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118r 05 do 23-04-1405. 

Godefridus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118r 06 do 23-04-1405. 

Nenna wv Henricus Boertman en Gerardus, Elizabeth, Arnolda en Enghelberna, 

kv voornoemde Nenna en wijlen Henricus, verkochten aan Henricus, zv 

voornoemde Nenna en wijlen Henricus, 5/6 deel dat aan hen en Albertus, zv 

voornoemde Nenna en wijlen Henricus, behoort in een stuk land, in Veghel, 

ter plaatse gnd Hezelaer, tussen de gemeint enerzijds en een ander erfgoed 

van wijlen voornoemde Henricus, met een sloot ertussen, anderzijds, met de 

helft van deze sloot. 

 

#Nenna relicta quondam Henrici Boertman {een streep door de rest van de 

regel}# Gerardus Elizabeth Arnolda et Enghelberna liberi #dicte Nenne et# 

quondam Henrici predicti cum tutore quinque sextas partes ad ipsos et 

Albertum filium dictorum Nenne et quondam Henrici spectantes in pecia 

terre sita in parrochia de Vechel ad locum dictum Hezelaer inter 

communitatem ex uno et inter reliquam hereditatem dicti quondam Henrici 

quodam fossato interiacente ex alio simul cum medietate eiusdem fossati 
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ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio dictorum Nenne et 

quondam Henrici promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118r 07 do 23-04-1405. 

Gerardus zvw Nijcholaus Morre ev Margareta dvw Nijcholaus Hermans soen van 

Spoerdonc droeg over aan Johannes zvw voornoemde Nijcholaus Hermans soen 

alle goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Nijcholaus Hermans soen, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van Mechtildis mv voornoemde Margareta. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Nijcholai Morre maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Nijcholai Hermans soen de Spoerdonc 

omnia et singula bona #mobilia et immobilia hereditaria et parata# sibi 

et dicte sue uxori de morte (dg: -m) dicti quondam Nijcholai Hermans soen 

successione advoluta et post mortem (dg: di) Mechtildis matris dicte 

Margarete successione advolvenda ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio dicti quondam Nijcholai Hermans soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque 

heredum dicte Margarete deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum quinta 

post pasche. 

 

BP 1184 f 118r 08 do 23-04-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus, tbv hem, voornoemde 

Margareta en haar erfgenamen, hen schadeloos te houden van alle beloften en 

verplichtingen, voor voornoemde Margareta gegeven en gedaan tbv Petrus 

Gorter. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Gerardo ad opus sui et ad opus 

dicte Margarete et suorum heredum ipsius Margarete quod ipse (dg: q) 

dictos (dg: Marg) Gerardum Margaretam et heredes eiusdem Margarete ab 

omnibus et singulis promissionibus obligationibus et (dg: impetitionibus) 

datis et factis Petro Gorter a Margareta predicta aut in quibus ipsa 

Margareta eidem Petro extitit obligata indempnes servare. Testes datum 

supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 118r 09 do 23-04-1405. 

Cristianus van der Elsdonc, Ghisbertus van den Zande, Andreas die Clerc, 

Walterus van Westerhoven en Henricus die Leeuwe Vrients soen beloofden aan 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder 55 nieuwe gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, of de waarde in goud, met Sint-

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

 

Cristianus van der Elsdonc Ghisbertus van den Zande Andreas die Clerc 

Walterus de Westerhoven et Henricus die Leeuwe (dg: de Broechoven) 

#Vrients soen# promiserunt indivisi super omnia Theoderico Rover filio 

domini quondam Emondi Rover militis LV novos gulden scilicet IX boddrager 

vel XIII aude Vlems #pro quolibet gulden computato# vel valorem in auro 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118r 10 do 23-04-1405. 

Voornoemde Cristianus van der Elsdonc, Ghisbertus van den Zande, Andreas 

die Clerc, Walterus van Westerhoven en Henricus die Leeuwe Vrients soen 

beloofden aan voornoemde Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder 54 

gulden van gelijke waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt super omnia dicto Theoderico LIIII gulden 

similis valoris ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

1184 f.118v. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 118v 01 do 23-04-1405. 

Henricus van Herentham, Henricus van Stiphout en Henricus die Leeuwe 

Vrients soen beloofden aan Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder 19 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, of de 

waarde in goud, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1405) en 

de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Henricus de Herentham Henricus de Stiphout et Henricus die Leeuwe Vrients 

soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico Rover filio domini 

quondam Emondi Rover militis XIX gulden scilicet IX boddrager vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato vel valorem in auro (dg: ar) 

mediatim Remigii et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Wolph et Neijnsel datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 118v 02 do 23-04-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus Marselijs soen verkocht aan de broers Nijcholaus en 

Johannes, kvw Ludekinus van Vessem, 18 lopen rogge b-erfpacht, maat van 

Mierlo, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Hoeve, 

dat aan Marselius van Hulsel behoorde, in Hulsel, tussen kvw Aleijdis 

Lacharts enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht voornoemde 

Arnoldus verworven had van Anselmus van der Voert. De brief aan een van 

beiden overhandigen. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Marselijs soen XVIII lopinos #siliginis# 

hereditarie paccionis mensure de Mierle solvendos hereditarie 

purificationis (dg: et) de et ex pecia terre dicta die Hoeve que ad 

Marselium de Hulsel pertinere consueverat sita in parrochia de Hulsel 

inter hereditatem liberorum quondam Aleijdis Lacharts ex uno et inter 

communitatem ex alio quam paccionem dictus Arnoldus erga Anselmum van der 

Voert acquisierat (dg: p) ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao et 

Johanni fratribus liberis quondam Ludekini de Vessem promittens super 

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

supra. Tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 118v 03 do 23-04-1405. 

Johannes Bergher van Geffen verkocht aan Rijcoldus Vullen soen een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd op het Velt, tussen Mechtildis wv Johannes 

Deenkens soen enerzijds en Aleijdis wv Ywanus van Gravia anderzijds. 

 

Johannes Bergher de Geffen peciam terre sitam in parrochia de Geffen ad 

locum dictum opt Velt inter hereditatem Mechtildis relicte quondam 

Johannis Deenkens soen ex uno et inter hereditatem Aleijdis relicte 

quondam Ywani de Gravia ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo 

Vullen soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118v 04 do 23-04-1405. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Petrus van Drueten 131 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

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

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia Petro de Drueten centum et 

XXXI novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 66 

Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 118v 05 do 23-04-1405. 

Voornoemde Robbertus van Neijnsel beloofde aan Petrus Pels 70 nieuwe gulden 

van dezelfde waarde met Sint-Jacobus (za 25-07-1405) aanstaande te betalen. 

 

Dictus Robbertus promisit super omnia Petro Pels LXX novos gulden similis 

valoris ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118v 06 do 23-04-1405. 

De broers Henricus, Theodericus en Willelmus, kvw Mathijas van Hermalen, 

Henricus Eghen ev Katherina, en Gerardus van der Weteringen ev Hadewigis, 

dvw voornoemde Mathijas, beloofden aan Arnoldus van der Heijden bakker en 

Lambertus van Gherwen, tbv hen en eenieder die het aan belangt, de 

testamentaire beschikking, gemaakt door Elizabeth dvw voornoemde Mathijas 

van Hermalen, zoals die staat in een openbaar instrument opgesteld door hr 

Marselius Roveri van Sloeghen van Sint-Oedenrode, van waarde te houden, 

voor hen gereserveerd het deel van de gerede goederen van wijlen voornoemde 

Elizabeth dat zij ontvangen hebben. 

 

Solvit IIJ grossos. 

Henricus Theodericus Willelmus fratres #liberi quondam Mathije de 

Hermalen Henricus Eghen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

et Gerardus van der Weteringen maritus et tutor legitimus Hadewigis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Mathije# (dg: Katherina et Hadewigis eorum 

sorores liberi quondam Mathije de Hermalen cum tutore) promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo van der Heijden pistori et Lamberto de 

Gherwen ad opus eorum et ad opus omnium quorum interest ac interesse 

poterit in futurum quod ipsi debitores predicti ordinationem 

testamentariam factam per Elizabeth (dg: eorum sororem) filiam dicti 

quondam Mathije de Hermalen #factam# in omnibus et per omnia prout 

huiusmodi ordinacio in quodam instrumento publico per dominum Marselium 

Roveri de Sloeghen de Rode sancte Ode confecto et signato continetur (dg: 

rata) ut dicebant ratam ac firmam perpetue observabunt et illi non (dg: 

contrapigna) contravenient (dg: ut di) per se alium vel alios ut dicebant 

salvis! eisdem debitoribus parte (dg: eis) bonorum paratorum dicte 

quondam Elizabeth quam partem ipsi de eisdem paratis bonis habent et de 

eisdem ceperunt et abs...lerunt. Testes datum supra. Tijt noluit. 

 

BP 1184 f 118v 07 do 23-04-1405. 

Voornoemde broers Henricus, Theodericus en Willelmus, kvw Mathijas van 

Hermalen, Henricus Eghen ev Katherina, en Gerardus van der Weteringen ev 

Hadewigis, dvw voornoemde Mathijas, droegen over aan Arnoldus van der 

Heijden bakker en Lambertus van Gherwen 5 lopen rogge b-erfpacht, maat van 

Schijndel, die wijlen voornoemde Elizabeth in haar testament had vermaakt 

aan haar broers en zusters. 

 

Solvit IIJ grossos. 

Dicti quinque debitores #(dg: cum tutore)# quinque lopinos siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Scijnle quos dicta quondam Elizabeth in 

eius testamento #legaverat# dictis eius fratribus et sororibus ut 

dicebant hereditarie (dg: ven) supportaverunt Arnoldo van der Heijden 

pistori et Lamberto de Gherwen promittentes #cum tutore# indivisi super 

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

supra. Tijt noluit. 

 

BP 1184 f 118v 08 do 23-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus van der Heijden bakker en Lambertus van Gherwen 

beloofden aan voornoemde broers Theodericus en Willelmus, kvw Mathijas, 

Henricus Eghen en Gerardus van der Weteringen 75 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 67 

aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Dicti Arnoldus et Lambertus promiserunt indivisi super omnia dictis (dg: 

Henrico) Theoderico et Willelmo fratribus liberis dicti quondam Mathije 

Henrico Eghen et Gerardo van der Weteringen LXXV novos Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel (dg: XIII aude) #X# Vlems #placken# pro 

quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 118v 09 do 23-04-1405. 

Rodolphus zvw Arnoldus Berwout beloofde aan Willelmus Posteel 25 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 gulden gerekend, direct na 

overlijden van Elizabeth mv voornoemde Rodolphus te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Berwout promisit super omnia Willelmo 

Posteel XXV Hollant gulden scilicet uno Engels nobel vel valorem pro 

tribus gulden computato statim post obitum Elizabeth matris dicti 

Rodolphi persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 118v 10 do 23-04-1405. 

Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer droeg over aan Jordanus zvw 

Arnoldus Tielkini een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp, gnd dat 

Elsbroec, in Haaren, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Walterus zvw 

Johannes van Haren anderzijds, (2) een beemd, in Haaren, naast de plaats 

gnd Nemelaer, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Theodericus Rover 

anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus van der Bruggen gekocht had van 

Willekinus van Haren {f.119r} zvw Johannes van Haren. 

 

Henricus van der Bruggen de Helvoert tinctor hereditariam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Martini hyemalis et in Busco tradendam de et ex quodam campo dicto dat 

Elsbroec sito in parrochia de Haren inter hereditatem Johannis de Aggere 

ex uno et inter hereditatem Walteri filii (dg: dicti) quondam Johannis de 

Haren ex alio atque de et ex quodam prato sito in dicta parrochia juxta 

locum dictum Nemelaer inter communem aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Rover ex alio quam paccionem dictus Henricus (dg: 

de Helvoirt) #van der Bruggen# erga Willekinum de Haren 

 

1184 f.119r. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 119r 01 do 23-04-1405. 

filium quondam Johannis de Haren emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 119r 02 do 23-04-1405. 

Willelmus Loijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Loijer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 03 do 23-04-1405. 

Johannes zvw Petrus zvw Johannes die Laet droeg over aan Arnoldus Vrieze 

zvw Rodolphus van der Hazeldonc een huis en erf, in Den Bosch, naast het 

water gnd die Haven, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Drueten 

enerzijds en een straatje aldaar anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan de oude stadsmuur, met het recht voornoemde weg te gebruiken zoals 

andere rechthebbenden dat doen, welk huis en erf met voornoemd recht wijlen 
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voornoemde Petrus in cijns verkregen7 had van Arnoldus zvw Johannes van 

Zidewijnden, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Solvit quinque grossos. 

Johannes filius quondam Petri (dg: die Laet) filii quondam Johannis die 

Laet domum et aream sitam in Busco juxta aquam dictam communiter die 

Haven inter hereditatem quondam Johannis de Drueten ex uno et inter 

quendam viculum ibidem ex alio tendentem ibidem a communi via usque ad 

antiquum murum opidi de Busco simul cum jure utendi dicta !via simili 

aliis hominibus jus in eadem habentibus quam domum et aream cum dicto 

jure vie predicte dictus quondam Petrus erga (dg: Johannem) Arnoldum 

filium quondam Johannis de Zidewijnden ad censum acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo Vrieze filio quondam Rodolphi 

van der Hazeldonc cum litteris et jure promittens super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Petri et suorum heredum deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 04 do 23-04-1405. 

Johannes Ludolfs soen van Venle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Ludolfs soen de Venle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 05 do 23-04-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Petrus zvw Johannes die Laet en met hem Johannes 

Ludolfs soen van Venle beloofden dat Lambertus zvw voornoemde Petrus, zodra 

hij meerderjarig is, afstand zal doen tbv voornoemde Arnoldus Vrieze. 

 

Dictus Johannes et cum eo Johannes Ludolfs soen de Venle promiserunt 

indivisi #super omnia habita et habenda# super omnia quod ipsi Lambertum 

filium dicti quondam Petri quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

premissis et jure ad opus dicti Arnoldi Vrieze hereditarie facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 06 do 23-04-1405. 

Voornoemde Johannes zv Petrus deed tbv Arnoldus Vrieze afstand van alle 

erfelijke goederen, waarop hij en zijn voornoemde broer Lambertus tov 

voornoemde Arnoldus Vrieze of zijn erfgenamen aanspraak kunnen maken, en 

van het recht dat aan hem en voornoemde Lambertus behoort en na overlijden 

van voornoemde Arnoldus Vrieze zal behoren. Voornoemde Johannes zv Petrus 

en met hem Johannes Ludolfs soen beloofden dat noch voornoemde Johannes 

noch zijn broer Lambertus voornoemde Arnoldus of zijn goederen en 

erfgenamen zullen aanspreken. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Johannes filius Petri super omnibus et singulis bonis hereditariis 

quibus mediantibus ipse (dg: aut) et Lambertus predictus eius frater 

predictum Arnoldum Vrieze aut eius heredes impetere possint in futurum 

quacumque occacione a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

et super jure sibi et dicto Lamberto competente et post decessum dicti 

Arnoldi Vrieze competituro ad opus dicti Arnoldi Vrieze hereditarie 

renunciavit promitentes et cum eo dictus Johannes Ludol[f]s soen indivisi 

super omnia ratam servare et quod nec dictus Johannes nec Lambertus eius 

frater predictum Arnoldum aut eius bona et heredes occacione premissorum 

impetent vexabunt aut alter eorum impetet aut vexabit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 119r 07 do 23-04-1405. 

Otto zvw Willelmus Otten soen verkocht aan Gerardus Wael zvw Ghibo Wael een 

                         
7 Zie ← BP 1180 p 018v 01 do 18-09-1393, uitgifte van het huis. 
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n-erfpacht van 2 mud rogge, Boossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft, aan voornoemde verkoper behorend, in een 

hoeve van wijlen Otto Herbrechts soen van Houthem grootvader van voornoemde 

verkoper, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, tussen Rodolphus van 

den Broec enerzijds en Deenkinus van den Borne anderzijds en uit de 

gebouwen, akkers, beemden, weiden, heiden en ander toebehoren van de hoeve, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Otto filius quondam Willelmi Otten soen hereditarie vendidit Gerardo Wael 

filio quondam Ghibonis Wael hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam 

manso quondam Ottonis Herbrechts soen de Houthem avi olim dicti 

venditoris sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant 

inter hereditatem Rodolphi van den Broec ex uno et inter hereditatem 

Deenkini van den Borne ex alio atque ex edificiis agris pratis pascuis 

mericis et ceteris attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 08 do 23-04-1405. 

Mr Johhannes van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: #magister#) Magister Johhannes de Hees prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 09 do 23-04-1405. 

Hr Ygrammus Roempot investiet van de kerk van Berlicum gaf uit aan Johannes 

van Gewanden (1) ongeveer 2 morgen land, in Maren, in de Grote Wert, tussen 

Arnoldus Neve enerzijds en Willelmus van Berze anderzijds, met een eind 

strekkend aan de Maas, zoals deze aan wijlen Henricus Roempot vv voornoemde 

hr Ygrammus behoorden; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 

oude schild of de waarde, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid 

stelde hij tot onderpand (2) ½ morgen land, in Maren, in de Grote Wert, 

beiderzijds tussen kinderen gnd Otten Kijnderen. 

 

Dominus Ygrammus Roempot investitus ecclesie de Berlikem (dg: peciam) duo 

jugera terre vel circiter sita in parrochia de Maren in magna insula 

inter hereditatem Arnoldi Neve ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Berze ex alio tendentia cum uno fine ad Mosam (dg: simul cum) in ea 

quantitate et jure quibus idem sita sunt et ad Henricum quondam Roempot 

patrem olim dicti domini Ygrammi pertinere consueverunt ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Johanni de Gewanden ab eodem hereditarie 

possidenda pro hereditario censu unius aude scilt vel valorem dando sibi 

ab alio nativitatis Domini ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dimidium juger terre situm in dicta parrochia in 

dicta magna insula inter hereditatem (dg: Henrici) liberorum dictorum 

Otten Kijnderen ex utroque latere coadiacentem in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Tijt et Spina 

datum supra. 

 

BP 1184 f 119r 10 do 23-04-1405. 

Lambertus van Gherwen en Mathijas van der Heijden verkochten aan Henricus 

zvw voornoemde Mathijas van Hermalen ¼ deel dat aan hen behoort in een huis 

en tuin van wijlen Mathijas van Hermalen, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Hermalen, tussen Henricus Dircs soen van Hermalen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind 

aan eerstgenoemde Mathijas en zijn broers en zusters, geheel het huis en de 

tuin belast met een kwart wijn en het 1/8 deel van eerstgenoemde Mathijas 
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belast met 1 groot paijment. 

 

Solvit. 

(dg: Mathijas filius quondam Theoderici de Geffen hereditarie vendidit 

Henrico) Lambertus de Gherwen et {rest van de regel opgevuld met een 

streep} Mathijas van der Heijden #quartam# (dg: octavam) partem ad se 

spectantem in domo et orto (dg: sitis in) quondam Mathije de Hermalen 

sito! in parrochia de (dg: Lijnle) Scijnle ad locum dictum Hermalen inter 

hereditatem Henrici Dircs soen de Hermalen ex uno et inter communitatem 

ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine 

ad hereditatem (dg: dictorum) primodicti Mathije et eius fratrum et 

sororum ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio dicti quondam 

Mathije de Hermalen promittens! super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis una quarta vini (dg: et uno grosso) ex dictis integris 

domo et orto et (dg: octava par) uno grosso pagamenti ex octava parte ad 

primodictum Mathijam spectante (dg: solvendis) dictorum domus et orti 

solvendis. Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

1184 f.119v. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis aprilis XXIII: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 119v 01 do 23-04-1405. 

Willelmus, Jutta en Aleijdis, kvw Henricus Godevarts soen van Langvelt: (1) 

een hoeve, gnd het Goet te Scoijlen, van wijlen voornoemde Henricus, in 

Nuenen, met toebehoren, welke hoeve vrij is van elke levering van tiende, 

zowel grote als smalle, (2) een beemd van wijlen voornoemde Henricus, in 

Arlebeke, ter plaatse gnd Leeke, (3) de tiende, zowel grote als smalle, die 

bij de hoeve met toebehoren hoort, zoals Reijnerus Smachts die hoeve, met 

zijn toebehoren en vrijheden, beemd en tiende als hoevenaar bezat en thans 

bezit, (4) een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Nuenen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Willelmus Jutta et Aleijdis liberi quondam Henrici Godevarts soen de 

Langvelt #cum tutore# quendam mansum dictum tGoet te Scoijlen dicti 

quondam Henrici situm in parrochia de Nuenen simul cum edificiis terris 

agris pratis pascuis et mericis et ceteris attinentiis dicti mansi 

singulis et universis qui mansus cum suis attinentiis predictis ab omni 

solutione decime tam magne #quam# minute liber exstit atque quoddam 

pratum (dg: situm) #dicti quondam Henrici# situm in parrochia de Arlebeke 

ad locum dictum Leeke atque decimam tam magnam quam parvam ad predictum 

mansum cum suis attinentiis spectantem (dg: prout huiusmodi) prout 

Reijnerus Smachts huiusmodi mansum cum suis attinentiis et libertatibus 

pratum et decimam tamquam colonus possedit et ad presens colit et 

possidet (dg: sibi) atque hereditariam paccionem unius modii ordei 

mensure de Nuenen (dg: solvenda h) {hierna is ruimte onbeschreven 

gebleven}. 

 

BP 1184 f 119v 02 do 23-04-1405. 

Henricus van der Voert van Hezewijc en zijn broer Ghibo hebben op last van 

de rechter verklaard dat Henricus zv Emondus Roesmonts buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten van zijn voornoemde vader Emondus is geweest 

gedurende 6 weken 3 dagen nadat voornoemde Henricus door zijn voornoemde 

vader was geëmancipeerd op de manier zoals bij emancipatie gebruikelijk. 

 

Solvit II boddrager. 

Nos Theodericus et Tijt notum facimus quod constituti Henricus van der 

Voert de Hezewijc et Ghibo eius frater ad requestam judicis deposuerunt 

quod Henricus filius Emondi (dg: Rovers) Roesmonts fuit extra domum 

convictum et expensos dicti Emondi sui patris per spacium sex 

septimanarum et trium dierum postquam ipse Henricus per predictum Emondum 
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suum patrem fuerat emancipatus juxta modum in emancipationibus consuetum. 

Datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 119v 03 do 23-04-1405. 

Nijcholaus zv Gerardus van der Lulsdonc verkocht aan Godefridus van Zeelst 

Gerijts soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, 3 bunder groot, in Oirschot, in 

de herdgang van Spoordonk, tussen Godefridus Hillen enerzijds en Henricus 

Liben anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan voornoemde Henricus, reeds belast met 3 oude groten, 8 

vrachten turf en een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, in 

Oirschot aan het gasthuis te leveren. 

 

Nijcholaus filius Gerardi van der (dg: Luls) Lulsdonc hereditarie 

vendidit Godefrido de Zeelst Gerijts soen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex quodam prato (dg: sito in) tria bonaria continente 

sito in parrochia de (dg: Spoerdonc) Oerscot in pastoria de Spoerdonc 

inter hereditatem Godefridi Hillen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Liben ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Henrici ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

tribus grossis antiquis (dg: hospitali in Oirscot et) et octo plaustris 

cespitum (dg: ex hospitali in Oirscot) et hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Oirscot et in Oirscot tradendis dicto 

hospitali exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus et 

Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 119v 04 do 23-04-1405. 

Henricus van Boert ev Margareta wv Willelmus van Zelant verkocht aan 

Johannes Leenvolger een huis, hofstad en tuin van wijlen voornoemde 

Willelmus, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen Henricus Ketken 

enerzijds en Ghibo Roetvenne anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de sloot gnd die Borchgrave, welk huis, hofstad en 

tuin voornoemde Henricus van Boert en Margareta gekocht hadden van de 

broers Mijchael en Arnoldus, kvw Arnoldus Ghenen soen van Gherwen. 

 

Henricus de Boert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris relicte 

quondam Willelmi de Zelant domum domistadium et ortum dicti quondam 

Willelmi sitos infra libertatem de Rode inter hereditatem Henrici Ketken 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis Roetvenne ex alio tendentes a 

communi platea retrorsum ad fossatum dictum die Borchgrave quos domum 

domistadium et ortum dicti Henricus de Boert et Margareta erga Mijchaelem 

et Arnoldum fratres liberos quondam Arnoldi Ghenen soen de Gherwen emendo 

acquisierant prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Leenvolger 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 119v 05 do 23-04-1405. 

En voornoemde broers Mijchael en Arnoldus, kvw Arnoldus Ghenen soen van 

Gherwen, een van hen of hun erfgenamen kunnen terugkopen gedurende 3 jaar, 

met 40 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Gerardus van 

Bruggen en Johannes Pijnappel. 

 

A. 

Et dicti Mijchael et Arnoldus fratres seu eorum alter aut heredes eorum 

poterint et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum 

semper dicto spacio pendente cum (dg: L) XL novis Gelre gulden scilicet 

IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computatis. Actum in 

camera anno CCCCmo quinto mensis aprilis XXIII hora vesperarum 
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presentibus Gerardo de Bruggen et Johanne Pijnappel. 

 

1184 f.120r. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis aprilis die XXIII: donderdag 23-04-1405. 

 sexta post pasche: vrijdag 24-04-1405. 

 

BP 1184 f 120r 01 do 23-04-1405. 

Mathijas van Geffen zvw Theodericus verkocht aan Henricus zvw Petrus zvw 

Johannes Gherijts soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 vrachten hooiland, in 

Dinther, ter plaatse gnd Kijlsdonc, tussen Hubertus van Ghemert enerzijds 

en erfgoed behorend aan de watermolen van Kijlsdonc anderzijds, (2) een 

huis en tuin, in Dinther, naast de plaats gnd die Pelshovel, tussen Jutta 

Suijskens en haar kinderen enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Mathijas de Geffen filius quondam Theoderici hereditarie vendidit Henrico 

filio quondam Petri filii quondam Johannis Gherijts soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex tribus plaustratis feni sitis in 

parrochia de Dijnther ad locum dictum Kijlsdonc inter hereditatem Huberti 

de Ghemert ex uno et inter hereditatem spectantem ad molendinum aquatile 

de Kijlsdonc #ex alio# atque ex domo et orto sitis in dicta parrochia 

juxta locum dictum die Pelshovel inter hereditatem Jutte Suijskens et 

eius liberorum ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Theodericus et Spina datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 120r 02 do 23-04-1405. 

Johannes Pijnappel zvw Walterus Pijnappel gaf uit aan Henricus zvw Henricus 

Meester Gerijts soen een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Godefridus van Wickenvoert smid enerzijds en erfgoed van 

wijlen Ghibo Penninc anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat 

achterwaarts tot aan een straatje dat loopt van de Vuchterstraat voor het 

huis van Postel naar de Vismarkt; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 6 schelling paijment aan dekaan en 

kapittel in Den Bosch, en thans voor (3) een n-erfcijns van 3 Engelse nobel 

of ander paijment etc, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

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

 

Johannes Pijnappel filius quondam Walteri Pijnappel domum et aream sitam 

in Busco ad vicum Vuchtensem inter hereditatem Godefridi de Wickenvoert 

fabri ex uno et inter hereditatem (dg: Ge) quondam Ghibonis Penninc ex 

alio tendentem a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad quendam viculum quo 

#itur# (dg: tendit) a dicto vico Vuchtensi ante domum de Postula versus 

forum piscium ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico filio 

quondam Henrici Meester Gerijts soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

censu domini ducis ipsi domino duci et pro hereditario censu sex 

solidorum pagamenti decano et capitulo in Busco exinde prius solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu trium Engels nobel vel (dg: va) 

alterius pagamenti etc dandis sibi ab alio mediatim nativitatis Domini et 

mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120r 03 do 23-04-1405. 

(dg: voornoemde Henricus en Marselius van beloofden aan voornoemde Johannes 

23 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande). 
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(dg: dictus Henricus promisit #et Marselius van# promisit super omnia 

dicto Johanni XXIII Engels nobel vel valorem ad Johannis proxime fu). 

 

BP 1184 f 120r 04 do 23-04-1405. 

Marselius van den Broec beloofde aan voornoemde Johannes Pijnappel 23 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te 

betalen. 

 

Marselius van den Broec promisit super omnia dicto Johanni Pijnappel 

XXIII Engels nobel vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120r 05 do 23-04-1405. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Meester Gerijts soen en Johannes Ghiben 

soen van den Broec beloofden aan voornoemde Johannes Pijnappel 20 Engelse 

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

 

Dictus Henricus et Johannes Ghiben soen van den Broec promiserunt 

indivisi super omnia dicto Johanni Pijnappel XX Engels nobel vel valorem 

a Johannis proxime futuro (dg: persolvendos) ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120r 06 do 23-04-1405. 

En voornoemde Henricus zvw Henricus Meester Gerits soen kan voornoemde 

cijns van 3 Engelse nobel terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405), met 48 Engelse nobel of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van mr Johannes van Hees, Henricus van den 

Broec en Marselius van den Broec. 

 

A. 

Et poterit dictus Henricus filius quondam Henrici Meester Gerits soen 

redimere #dictum censum trium Engels nobel# ad spacium sex annorum festum 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum XLVIII Engels nobel vel valorem et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum censu anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo quinto mensis aprilis die XXIII hora vesperarum presentibus 

magistro Johanne de Hees Henrico van den Broec et Marselio van den Broec. 

 

BP 1184 f 120r 07 do 23-04-1405. 

Henricus die Cleijn van Ophemert droeg over aan Matheus Posteel de oudere 

zvw Henricus Posteel 2 oude schilden b-erfcijns, uit een b-erfcijns van 16 

oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een stenen huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van Hubertus Steenwech enerzijds en erfgoed van Matheus van 

den Tijchgelrien anderzijds, welke cijns van 16 oude schilden Thomas zvw 

Willelmus Veren Ghisenraden soen gekocht had van Johannes die Yoede zv 

Petrus, en welke 2 oude schilden erfcijns Agnes wv voornoemde Willelmus in 

haar testament had vermaakt aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus die Cleijn de Ophemert duos aureos denarios antiquos communiter 

aude scilde vocatos hereditarii census ad se spectantes in hereditario 

censu XVI aude scilde solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de et ex domo lapidea et area sita in Busco ad forum inter 

hereditatem Huberti Steenwech ex uno et inter hereditatem Mathei van den 

Tijchgelrien ex alio quem censum XVI aude scilde Thomas filius quondam 

Willelmi Veren Ghisenraden soen erga Johannem die Yoede filium Petri 

emendo acquisierat prout in litteris #quos duos aude scilde hereditarii 

census Agnes relicta dicti quondam Willelmi in eius testamento legaverat 

Henrico !primodicto ut dicebat# hereditarie supportavit Matheo Posteel 

seniori filio quondam Henrici Posteel cum litteris et jure promittens 
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super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 120r 08 vr 24-04-1405. 

Katherina dvw Johannes Wilden zager, door wijlen voornoemde Johannes 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Thomas van Horssen, droeg over 

aan haar broer Thomas van Horssen (1) alle goederen die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar ouders, (2) alle goederen die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar voornoemde vader Johannes en die aan haar 

zullen komen na overlijden van Aleijdis tweede evw voornoemde Johannes. De 

brief aan hem overhandigen of aan Johannes van Oijen. 

 

Solvit II boddrager. 

Katherina filia quondam Johannis (dg: Witten) Wilden sarratoris #ab eo et 

quondam Heijlwige sua uxore filia quondam Thome de Horssen genita# cum 

tutore omnia bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Thome de 

Horssen suo fratri promittens super omnia war) nec non omnia bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de morte dicti quondam Johannis 

sui patris successione advoluta et post mortem Aleijdis (dg: uxoris) 

secunde uxoris olim dicti quondam Johannis successione advolvenda ut 

dicebat hereditarie (dg: v) supportavit Thome de Horssen suo fratri 

promittens cum tutore super #omnia# ratam servare. Testes Goeswinus et 

Spina datum sexta post pasche. Tradatur sibi vel Johanni de Oijen. 

 

BP 1184 f 120r 09 vr 24-04-1405. 

Theodericus die Leeuwe zvw Herbertus Poeldonc gaf uit aan Henricus die Laet 

zvw Godefridus die Grawe ¾ deel van een stuk land, gnd Poeldoncs Erve, in 

Rosmalen, naast het water gnd Koudewater, tussen erfgoed gnd die Scilt 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 4½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Verkrijger zal op dit ¾ deel een lofwaardig huis bouwen. 

 

Theodericus die Leeuwe filius quondam Herberti Poeldonc #3s quartas 

partes# pecie terre #(dg: dicte) dicte Poeldoncs Erve# site in parrochia 

de Roesmalen juxta aquam dictam Caudewater inter hereditatem dictam die 

(dg: Scilv) Scilt ex uno et inter communem plateam ex alio prout ibidem 

sita est ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico die Laet filio 

quondam Godefridi die Grawe ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: q) 

hereditaria paccione quatuor et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex dictis tribus quartis partibus promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

insuper !omnia quod ipse supra (dg: dictas) predictas 3s quartas partes 

edificabit aut edificari procurabit unam domum laudabilem. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.120v. 

 sexta post pasche: vrijdag 24-04-1405. 

 sabbato post pasche: zaterdag 25-04-1405. 

 

BP 1184 f 120v 01 vr 24-04-1405. 

Arnoldus Stamelart van Uden en Bartholomeus Spijerinc beloofden aan 

Arnoldus Heijme 25 Franse kronen met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) 

te betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden et Bartholomeus Spijerinc promiserunt indivisi 

super omnia Arnoldo Heijme XXV cronas Francie ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Spina datum sexta post pasche. 
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BP 1184 f 120v 02 vr 24-04-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 03 vr 24-04-1405. 

Elizabeth dvw Theodericus Sceijmaker droeg over aan haar broer Petrus zvw 

voornoemde Theodericus alle goederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, gelegen binnen de meierij van Den Bosch. 

Voornoemde Elizabeth en met haar Petrus Jacops soen beloofden bezwaringen 

van hun kant af te handelen. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Theoderici Sceijmaker cum tutore omnia et singula 

bona (dg: ?s) mobilia et immobilia hereditaria ac parata dicte Elizabeth 

de morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia infra maijeriam de Busco ut dicebat hereditarie supportavit 

Petro suo fratri filio dicti quondam Theoderici promittens! cum tutore et 

cum ea Petrus Jacops soen indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Theodericus et Goeswinus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 04 vr 24-04-1405. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Elizabeth 32 Engelse nobel en 1 

Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde na maning van 

voornoemde Elizabeth te betalen. De brief overhandigen aan haar of aan 

voornoemde Petrus Jacops soen. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit super omnia dicte Elizabeth XXXII Engels nobel et 

dimidium florenum Hollandie comitis quondam Willelmi seu valorem ad 

monitionem dicte Elizabeth persolvendos. Testes datum supra. Tradatur 

sibi vel Petro Jacops soen predicto. 

 

BP 1184 f 120v 05 vr 24-04-1405. 

Willelmus Hezeacker droeg8 over aan Johannes Vos zvw Willelmus de helft van 

geheel zijn deel en recht in 2 bunder erfgoed gnd moer, in Moergestel, ter 

plaatse gnd Kolkven, aan Johannes Broc zvw Johannes, Nijcholaus van 

Luijssel, Johannes Delijen soen van Oesterwijc, voornoemde Willelmus 

Hezeacker, Willelmus Vos zvw Henricus, Ghibo Lambrechts soen, Jordanus Vos, 

Johannes Vos zvw Willelmus, Ghibo Heester, Willelmus van den Nuwenhuze en 

Johannes Peters soen verkocht door hr Goeswinus van Aa ridder en zijn 

zuster vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder. 

 

Willelmus Hezeacker medietatem totius partis et juris sibi competentem in 

duobus bonariis hereditatis dicte moer sitis in parrochia de Gestel prope 

Oesterwijc ad locum dictum Kolcvenne venditis Johanni Broc filio quondam 

Johannis Nijcholao de Luijssel Johanni Delijen soen de Oesterwijc 

dictoque Willelmo Hezeacker Willelmo Vos filio quondam Henrici Ghiboni 

Lambrechts soen Jordano Vos Johanni Vos filio quondam Willelmi Ghiboni 

Heester Willelmo van den Nuwenhuze et Johanni Peters soen a domino 

Goeswino de Aa milite et domina Katherina eius sorore relicta quondam 

domini Henrici de Mordrecht militis prout in litteris legitime 

supportavit Johanni Vos filio quondam Willelmi cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 06 vr 24-04-1405. 

Elizabeth dv Johannes van Ghemonden en Henricus van Geffen zv Johannes 

                         
8 Zie ← BP 1184 f 115r 07 do 16-04-1405, nagenoeg hetzelfde contract, met dit verschil dat 
Willelmus van den Nuwenhuze (ipv Willelmus Hezeacker) overdroeg. 
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beloofden aan Amelius Lambrechts soen van Huesden 12 mud rogge, Bossche 

maat, na maning in Den Bosch in zijn huis te leverena. 

 

Elizabeth filia Johannis de Ghemonden et Henricus de Geffen filius 

Johannis promiserunt indivisi super omnia Amelio Lambrechts soen de 

Huesden (dg: XII) XII modios siliginis mensure de Busco ad monitionem 

dicti Amelii persolvendos et in Busco tradendos (dg: testes) in domo sua. 

Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 07 vr 24-04-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit I boddrager. 

Prima promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 08 vr 24-04-1405. 

Gerlacus Cnode van den Bosch beloofde aan zijn bediende Arnoldus van 

Coppliconen 100 Hollandse gulden van graaf Willelmus of de waarde met Sint-

Andreas aanstaande (ma 30-11-1405) te betalen. 

 

Gerlacus Cnode van den Bosch promisit super omnia Arnoldo de Coppliconen 

suo famulo centum Hollant gulden comitis Willelmi seu valorem ad Andree 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 09 za 25-04-1405. 

Walterus zvw Laurencius Coepal droeg over aan Arnoldus zv Arnoldus Emmen 

soen van Oesterwijc, tbv zijn vrouw Aleijdis dv Petrus Nouden, 1/3 deel, 

dat aan Franco zv Johannes Vannart behoort, in een erfgoed, gnd het Fenne, 

in Tilburg, achter de plaats gmd die Hoevel, tussen Johannes van den Venne 

enerzijds en Engelberna wv Laurencius Coepal en Walterus Bac zv Thomas 

anderzijds, aan eerstgenoemde Walterus verkocht door voornoemde Franco zv 

Johannes Vannart. 

 

Walterus filius quondam Laurencii Coepal terciam partem ad Franconem 

filium Johannis Vannart spectantem in quadam hereditate dicta tFenne sita 

in parrochia de Tilborch retro locum dictum die Hoevel inter hereditatem 

Johannis van den Venne ex uno et hereditatem Engelberne relicte quondam 

Laurencii Coepal et Walteri Bac filii Thome ex alio venditam primodicto 

Waltero a Francone filio Johannis Vannart predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo filio Arnoldi Emmen soen de Oesterwijc 

(dg: cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali conditione quod dicta tercia 

pars) ad opus Aleijdis sue uxoris filie Petri (dg: Noijden) Nouden cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum sabbato post 

pasche. 

 

BP 1184 f 120v 10 za 25-04-1405. 

Nijcholaus Meersken beloofde aan Elizabeth wv Johannes Nellen 100 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande 

(zo 11-04-1406) te betalen. 

 

-. 

Nijcholaus Meersken promisit super omnia Elizabeth relicte quondam 

Johannis Nellen centum novos Gelre gulden scilicet IX boddrager pro 

quolibet computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Berwout 

et Tijt datum sabbato post pasche. 

 

BP 1184 f 120v 11 za 25-04-1405. 

Theodericus Berwout maande 3 achterstallge jaren van een b-erfcijns van 25 

oude schilden, die Theodericus Bac aan hem beoofd had, met Pasen te 
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betalen, gaande uit de vorsterij van voornoemde Theodericus in de stad Den 

Bosch en uit zijn deel en recht in de Gevangenpoort en uit al zijn 

goederen. 

 

-. 

Theodericus Berwout hereditarium censum XXV aude scilde #quem Theodericus 

Bac promisit sibi# solvendum hereditarie pasche ex officio dicto 

vorsterij dicti Theoderici in oppido de Busco et ex tota parte et ommni 

jure ad ipsum spectantibus in porta captivorum et ex aliis suis bonis 

universis prout in litteris monuit de tribus annis. Testes Tijt et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 12 za 25-04-1405. 

Theodericus zvw Jacobus Sijmons soen van Lijttoijen verkocht aan Ghibo Pels 

zv Johannes Ghiben soen ½ morgen ¼ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Palken Hoeve, tussen erfgoed gnd Robberts Hoeve enerzijds en erfg vw Bela 

Nollekens anderzijds, met een eind strekkend aan Godefridus Sijmons soen en 

met het andere eind aan wijlen Johannes zv Gerardus van den Dijc, belast 

met zegedijken, sloten, sluizen en waterlaten, binnenlands gelegen. 

 

Theodericus filius quondam Jacobi Sijmons soen de Lijttoijen dimidium 

juger et quartam partem unius hont terre sitas in parrochia de Lijttoijen 

in loco dicto Palken Hoeve inter hereditatem dictam Robberts Hoeve ex uno 

et inter hereditatem (dg: quo) heredum quondam Bele Nollekens !tendentes 

cum uno fine ad hereditatem Godefridi Sijmons soen et cum reliquo fine ad 

hereditatem quondam Johannis filii Gerardi van den Dijc ut dicebat 

hereditarie vendidit Ghiboni Pels filio (dg: quondam) Johannis Ghiben 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

aggeribus dictis zegedijcken fossatis et sluijsis et aqueductibus ad 

premissa spectantibus et infra terram situatis. Testes Theodericus et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 120v 13 za 25-04-1405. 

Willelmus Gielijs soen van Zonne ev Elizabeth dvw Johannes Scalmac droeg 

over aan Godefridus die Gruijter zvw Henricus Bruijn van Os een huis en 

erf, in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Berwinus 

zv mr Goeswinus steenhouwer enerzijds en erfgoed van Johannes van Binchem 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het water aldaar, aan 

Johannes Scalmac bij onderlinge erfwisseling overgedragen door Johannes zvw 

Marcelius van Vessem, belast met de lasten in de brief vermeld en met een 

b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Willelmus Gielijs soen de Zonne maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis Scalmac domum et aream sitam in Busco in 

vico dicto Aude Huls inter hereditatem Berwini filii magistri Goeswini 

lapicide ex uno et inter hereditatem Johannis de Binchem ex alio 

tendentem a communi platea ad aquam ibidem supportatam Johanni Scalmac a 

Johanne filio quondam (dg: Mar) Marcelii de Vessem in modum directe 

hereditarie permutationis inter ipsos facte et habite prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido die Gruijter filio quondam Henrici 

Bruijn de Os cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Johannis 

Scalmac et suorum heredum deponere exceptis oneribus in dictis litteris 

contentis et hereditario censu XL solidorum monete exinde de jure 

solvendo. Testes Goeswinus et Spina datum  supra. 

 

BP 1184 f 120v 14 za 25-04-1405. 

Willelmus van Emmichoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Emmichoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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1184 f.121r. 

 sabbato post pasche: zaterdag 25-04-1405. 

 tercia post pasche: dinsdag 21-04-1405. 

 

BP 1184 f 121r 01 za 25-04-1405. 

Willelmus Wegen beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 50 Franse kronen 

met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus Wegen promisit super omnia Stephano Merlingo #ad opus ect# L 

cronas Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes 

Goeswinus et Spina datum sabbato post pasche. 

 

BP 1184 f 121r 02 za 25-04-1405. 

Johannes zvw Johannes Zelen soen van Crumvoert verkocht aan Johannes van 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer 4 lopen groot, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt beneden de weg richting 

Vlijmen, tussen kvw Bessella Ludekens enerzijds en Godefridus Grieten soen 

anderzijds, (2) een stuk land, ongeveer 1 lopen rogge groot, aldaar, tussen 

Walterus Grieten soen enerzijds en kvw Arnoldus Jans soen anderzijds, (3) 

een stuk beemd, aldaar, boven voornoemde weg richting Cromvoirt, tussen het 

gemene water aldaar enerzijds en Jacobus zvw voornoemde Johannes Zelen soen 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde verkoper. 

 

Johannes filius quondam Johannis Zelen soen de Crumvoert hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre (dg: sita) quatuor lopinatas terre continente 

vel circiter sita in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum 

Crumvoert inferius plateam versus Vlijmen inter hereditatem liberorum 

quondam Besselle Ludekens ex uno et inter hereditatem Godefridi Grieten 

soen ex alio atque ex pecia terre unum lopinum siliginis vel circiter 

continente sita ibidem inter hereditatem Walteri Grieten soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Jans soen ex alio atque (dg: 

j) ex pecia (dg: ter) prati sita ibidem superius predictam plateam versus 

Crumvoert inter (dg: hereditatem) communem aquam ibidem ex uno et inter 

hereditatem Jacobi filii dicti quondam Johannis Zelen soen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco dicto emptori prius exinde 

solvenda ?et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 03 za 25-04-1405. 

Ghiselbertus Wonder droeg over aan Godefridus die Zecker zv Egidius Zecker 

¾ deel van een huis en erf van wijlen Walterus Grove grootvader van 

Walterus Grove zvw Johannes Oem, in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, 

tussen erfgoed van Ghevardus van Orthen enerzijds en erfgoed van Henricus 

nzvw hr Henricus van de Broek anderzijds, (dg: aan wijlen Walterus Grove 

gerechtelijk verkocht door Theodericus zv Arnoldus Berwout) welk ¾ deel 

voornoemde Ghiselbertus verworven had van Walterus Grove zvw Johannes Oem. 

 

Ghiselbertus Wonder tres quartas partes domus et aree quondam Walteri 

Grove (dg: avi) avi olim Walteri Grove filii quondam Johannis Oem (dg: 

site) site in Busco in vico dicto Buerde inter hereditatem Ghevardi de 

Orthen ex uno et inter hereditatem Henrici filii naturalis domini quondam 

Henrici de Palude ex alio (dg: venditam quondam Waltero Grove a 

Theoderico filio Arnoldi Berwout per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco et) quas (dg: domum et aream dictus) tres quartas 

partes dictus Ghiselbertus erga Walterum Grove filium quondam Johannis 

Oem acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido die 
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(dg: Zecken) Zecker filio Egidii Zecker cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 04 za 25-04-1405. 

Aleijdis wv Hermannus Oem zvw Johannes Oem droeg over aan voornoemde 

Godefridus Zecker ¼ deel van een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Ghevardus van Orthen enerzijds en erfgoed van 

Henricus nzvw hr Henricus van de Broek anderzijds, welk huis en erf 

Walterus die Grove voller gerechtelijk gekocht had van Theodericus zv 

Arnoldus Berwout, welk ¼ deel nu aan haar en Johannes, zv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Hermannus Oem, behoort. 

 

Aleijdis relicta quondam Hermanni Oem filii quondam Johannis Oem #cum 

tutore# unam quartam partem domus et aree site in Busco in vico dicto 

Boerde inter hereditatem Ghevardi de Orthen ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii naturalis quondam domini Henrici de Palude ex alio quam 

domum et aream Walterus die Grove fullo erga Theodericum filium Arnoldi 

Berwout per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat prout in litteris et quam quartam partem nunc ad se et ad 

Johannem filium dictorum Aleijdis et quondam Hermanni Oem spectare 

dicebat hereditarie supportavit dicto Godefrido Zecker cum litteris et 

jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Hermanni et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 05 za 25-04-1405. 

Voornoemde Aleijdis beloofde dat haar voornoemde zoon Johannes, zodra hij 

meerderjarig is, het voornoemde aan voornoemde Godefridus zal overdragen. 

 

Dicta Aleijdis (dg: p) cum tutore ut supra promisit super omnia dictum 

Johannem suum filium cum ad annos pubertatis pervenerit premissa dicto 

Godefrido facere supportare et promittere ratam servare et obligationem 

ex parte sui et heredum dicti Hermanni deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 06 za 25-04-1405. 

Johannes Wert de jongere, zijn vrouw Hadewigis, Henricus zvw Gerardus van 

Uden, Albertus van Beke en Johannes van den Bosch beloofden aan de 

secretaris, tbv Johannes Steffenere, 15 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Jan aanstaande in Den Bosch op de zolder van voornoemde Johannes te 

leveren. 

 

Johannes Wert [j]unior Hadewigis eius uxor Henricus filius quondam 

Gerardi de Uden Albertus de Beke #Johannes van den Bosch# promiserunt 

super omnia indivisi mihi ad opus Johannis Steffenere XV modios siliginis 

mensure de Busco ad Johannis proxime futurum persolvendos et in Busco ad 

solarium dicti Johannis (dg: persolvendos testes) tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 121r 07 za 25-04-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit dimidium boddrager. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 08 za 25-04-1405. 

Gerardus Nijcoel en Johannes Walle beloofden aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 86 nieuwe Gelderse gulden en 24 gemene plakken, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. 
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Gerardus Nijcoel (dg: promisit si) et Johannes Walle promiserunt indivisi 

super omnia Jordano filio Arnoldi Tielkini LXXXVI nij gulden Gelrie ende 

XXIIII placken communes scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro 

quolibet gulden computando ad monitionem persolvendos. Testes Goeswinus 

et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 09 za 25-04-1405. 

Willelmus Gielijs soen ev Elizabeth dvw Johannes Scalmac verklaarde 

ontvangen te hebben van Thomas Kempen en zijn vrouw Elizabeth dvw Lambertus 

Scalmac alle goederen die voornoemde Thomas en Elizabeth als mombers van 

eerstgenoemde Elizabeth ooit ontvangen hebben. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Willelmus Gielijs soen (dg: palam recognovit sib) maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Scalmac palam 

recognovit sibi per (dg: Elizabeth filiam quondam La) Thomam Kempen et 

Elizabeth eius uxorem filiam quondam Lamberti Scalmac fore satisfactum de 

omnibus et singulis bonis que dicti Thomas ac Elizabeth seu eorum altera 

aut alter umquam perceperint aut perceperit tamquam mamburnus primodicte 

Elizabeth a quocumque tempore usque in diem presentem clamans inde 

quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121r 10 di 21-04-1405. 

Petrus Witmeri droeg over aan zijn broer Bernardus alle wijnen die waren 

van Henricus zv Mathijas van Orthen, waar die zich ook bevinden binnen de 

stad van Den Bosch, aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini, tbv voornoemde 

Petrus, overgedragen. 

 

Petrus Witmeri omnia et singula vina que fuerant Henrici filii Mathije de 

Orthen quocumque locorum infra opidum de Busco consistentia supportata 

Jordano filio Arnoldi Tielkini ad opus dicti Petri #prout in litteris# 

legitime supportavit Bernardo suo fratri cum litteris et !promittens 

super omnia ratam servare. Testes Tijt et Spina datum tercia post 
!pasche. 

 

BP 1184 f 121r 11 di 21-04-1405. 

Johannes. 

 

1184 f.121v. 

 tercia post octavas pasche: dinsdag 28-04-1405. 

 tercia post cantate: dinsdag 19-05-1405. 

 quarta post octavas pasche: woensdag 29-04-1405. 

 

BP 1184 f 121v 01 di 28-04-1405. 

Johannes Broes Ygrams soen belloofde aan Arnoldus zvw Johannes Pape 

gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405), elk 

jaar met Sint-Martinus 2½ Hollandse gulden van wijlen Willelmus of de 

waarde te betalen, voor het eerst over een jaar (do 11-11-1406). 

 
?Solvit. 

Johannes Broes [Y]grams soen promisit super omnia #se daturum# Arnoldo 

filio quondam Johannis Pape (dg: duos et dimidium Hollant gulden) ad 

spacium trium annorum festum Martini proxime futurum sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum trium annorum duos et dimidium Hollant 

gulden quondam Willelmi seu valorem Martini et pro primo termino a 

Martini proxime futuro ultra annum. Testes Goeswinus et Spina datum 

tercia post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 121v 02 di 28-04-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus 40 Hollandse gulden 

voornoemd geld of de waarde met Sint-Martinus over drie jaar (zo 11-11-
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1408) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Arnoldo XL Hollant gulden 

dicte monete #seu valorem# a Martini proxime futuro ultra tres annos 

persolvendos. Testes !testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 03 di 28-04-1405. 

Hr Nijcholaus van Aken kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch en zijn zuster 

Margareta, kvw Henricus van Aken, verkochten aan Theodericus van Oirden (1) 

een weg die gelegen is in (?aan) een straat die loopt van de Kolperstraat 

naar de Loefsbrug, tussen erfgoed van voornoemde hr Nijcholaus en Margareta 

en van Johannes gnd Becker enerzijds en erfgoed van voornoemde Theodericus 

van Oirden anderzijds, strekkend vanaf het gemene water aldaar naar erfgoed 

van voornoemde hr Nijcholaus en Margareta, (2) een deel van een erfgoed 

aldaar, strekkend vanaf het eind van voornoemde weg tot aan erfgoed van 

Johannes van Os zvw Johannes, te weten lijnrecht af te meten vanaf 

voornoemd water aan de zijde van voornoemde weg richting erfgoed van 

voornoemde hr Nijcholaus en Margareta tot aan erfgoed van voornoemde 

Johannes van Os, te weten met dezelfde breedte als waarmee voornoemde weg 

daar gelegen is. 

 

Dominus Nijcholaus de Aken canonicus beati Johannis in Busco et Margareta 

eius soror liberi quondam Henrici de (dg: Aquu) Aken #cum tutore# quandam 

viam sitam in quodam vico tendente a vico dicto Colperstraet versus 

pontem dictum Loefsbrugge inter hereditatem dictorum domini Nijcholai et 

Margarete et Johannis dicti Becker (dg: ?u) ex uno et inter hereditatem 

(dg: he) Theoderici de Oirden ex alio tendentem a communi aqua ibidem ad 

hereditatem (dg: Johannis de Os filius! quondam Johannis) dictorum domini 

Nijcholai et Margarete insuper quandam partem hereditatis site (dg: int) 

ibidem (dg: inter hereditatem) et tendentis a fine dicte vie ad 

hereditatem Johannis de Os filii quondam Johannis scilicet mensurando 

linealiter a #dicta aqua in# (dg: dc) latere dicte vie versus hereditatem 

dictorum domini Nijcholai et Margarete ad hereditatem dicti Johannis de 

Os scilicet in tanta latitudine prout dicta via ibidem sita est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Theoderico de Oirden promittentes 

indivisi cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 04 di 19-05-1405. 

Alexus zvw Henricus van Aken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Alexus filius quondam Henrici de Aken prebuit et reportavit. Testes 

Goeswinus et Tijt datum 3a post cantate. 

 

BP 1184 f 121v 05 di 28-04-1405. 

Voornoemde hr Nijcholaus van Aken kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch en 

zijn zuster Margareta, kvw Henricus van Aken, beloofden dat Willelmus, 

minderjarige zv voornoemde Margareta en wijlen Johannes Herinc, afstand zal 

doen zodra hij meerderjarig is. 

 

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

ipsi Willelmum filium #dicte Margarete# quondam Johannis Herinc impuberem 

cum ad annos pubertatis pervenerint! super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 06 wo 29-04-1405. 

Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden ev Aleijdis dvw Nijcholaus 

Coninc droeg over aan Bertholdus zvw Johannes Lemkens soen een b-erfcijns 

van 4 pond geld, die Johannes Pijekenvet beloofd had met Sint-Remigius-

Belijder te betalen aan Nijcholaus Coninc, gaande uit alle goederen van 
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voornoemde Johannes, die hij heeft en zal verkrijgen, welke cijns nu aan 

voornoemde Lambertus behoort. 

 

Lambertus de Straten filius (dg: Arnoldi) Arnoldi de Gewanden maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Nijcholai Coninc 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem Johannes Pijekenvet 

promisit super habita et habenda se daturum Nijcholao Coninc hereditarie 

Remigii confessoris ex omnibus et singulis bonis dicti Johannis ab eo 

habitis et habendis prout in litteris et quem censum dictus Lambertus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Bertholdo filio 

quondam Johannis Lemkens soen cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare. Testes Wolph et Gerardus datum quarta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 121v 07 wo 29-04-1405. 

Godefridus Goddijn zvw Johannes Pijekenvet verkocht aan voornoemde 

Bertholdus zvw Johannes Lemkens soen alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn tante Aleijdis Pijekenvet, gelegen onder 

Gestel bij Herlaer. 

 

Godefridus Goddijn filius quondam Johannis Pijekenvet omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Aleijdis Pijekenvet sue matertere successione 

advoluta quocumque locorum infra parrochiam de Gestel prope Herlaer 

consistentia sive sita hereditarie (dg: supportavit) vendidit dicto 

Bertholdo promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: deponere) 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 08 wo 29-04-1405. 

Voornoemde Bertholdus zvw Johannes Lemkens soen beloofde aan Johannes zvw 

Theodericus zvw Johannes molenaar 32½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Bertholdus promisit super omnia Johanni filio quondam Theoderici 

filii quondam Johannis multoris XXXII et dimidium novos Gelre gulden 

novem boddrager pro quolibet computato ad Martini hyemalis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 09 wo 29-04-1405. 

Voornoemde Bertholdus zvw Johannes Lemkens soen beloofde aan Lambertus van 

Strathen zv Arnoldus van Gewanden 11 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Bertholdus promisit super omnia Lamberto de Strathen filio Arnoldi 

de Gewanden undecim novos Gelre gulden IX boddrager pro quolibet 

computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 10 wo 29-04-1405. 

Jacobus Coptijt zvw Willelmus Coptiten droeg over aan Johannes Knoep een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) goederen, gnd ten Elshof, in Geffen, (2) goederen, gnd ten Berghe, 

in Geffen, welke pacht aan Adam van Mierde, tbv Willelmus Coptiten, was 

verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder. Met achterstallige termijnen. 

 

Jacobus Coptijt filius quondam Willelmi Coptiten hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et ex bonis dictis ten Elshof sitis in parrochia de Geffen 

et ex bonis dictis ten Berghe sitis in dicta parrochia et ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis (dg: u) et universis venditam Ade de Mierde ad 

opus Willelmi Coptiten a domino Rijcoldo Koc milite prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Knoep cum litteris et jure et arrestadiis 
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promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui #et 

dicti quondam Willelmi# et suorum coheredum (dg: deponere) eiusdem 

quondam Willelmi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 121v 11 wo 29-04-1405. 

Johannes die Vette zvw Johannes Vette gaf uit aan Hermannus Moelner zvw 

Arnoldus Moelner ¼ deel dat aan hem behoort in 4½ bunder beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Godefridus Hoijer enerzijds en 

Walterus Gobelens en kvw Hessello Gobelens anderzijds, met een eind 

strekkend aan een beemd gnd Zonmans Beempt en met het andere eind aan een 

gemene steeg; de uitgifte geschiedde voor ¼ deel van 26 oude groten en van 

2 kapoenen die uit de 4½ bunder gaan, en thans voor een n-erfpacht van 5 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Alleen 

voor Hermannus een brief. 

 

Solvit. Et fiet tantum una littera pro Hermanno. 

Johannes die Vette filius #quondam# Johannis Vette (dg: ?commorit quintam 

partem) quartam partem ad se spectantem in quatuor et dimidio bonariis 

prati sitis in parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Godefridi Hoijer ex uno et hereditatem Walteri Gobelens et 

hereditatem liberorum quondam Hessellonis Gobelens ex alio tendentibus 

cum uno fine ad (dg: hereditatem) quoddam pratum dictum Zonmans Beempt et 

cum reliquo fine ad communem stegam ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Hermanno Moelner filio quondam Arnoldi Moelner ab eodem 

hereditarie possidendam pro quarta parte XXVI auder groet et duorum 

caponum ex premissis quatuor et dimidio bonariis solvendorum danda etc 

atque pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de 

Busco (dg: et in Bu) danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex dicta quarta parte promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

1184 f.122r. 

 secunda post octavas pasche: maandag 27-04-1405. 

 quarta post quasimodo: woensdag 29-04-1405. 

 

BP 1184 f 122r 01 ma 27-04-1405. 

Hr Johannes van Grimbergen heer van Assche ridder, schout in Den Bosch, 

Johannes van Ghemert, Henricus Dicbier zv Godefridus, Johannes Daneels en 

Jacobus van Vladeracken beloofden aan Theodericus Berwout, tbv de stad Den 

Bosch, dat voornoemde hr Johannes van Grimbergen (1) een jaarlijkse rente 

van 450 reaal, voor zover deze rente, gedeeltelijk of geheel, afgelopen 

Pasen (zo 19-04-1405) verschenen is en daarna zal verschijnen, zolang 

voornoemde hr Johannes schout van Den Bosch zal zijn, welke rente onze 

vrouwe hertogin van Brabant moet betalen aan de graaf van Marcka, (2) de 

lijfrenten, die de stad Den Bosch moet betalen wegens de villa en 

villicatio van Oisterwijk, voorzover die verschenen zijn met Sint- 

Gertrudis en daarna zullen verschijnen, zolang voornoemde hr Johannes van 

Grimbergen schout van Den Bosch zal zijn, zó zal betalen, dat de stad Den 

Bosch, zijn poorters, de villicatio, de meierij en de onderdanen van de 

stad Den Bosch daarvan geen schade ondervinden. Maar zodra Johannes van 

Grijmbergen ontheven zal zijn van het schoutambt, zullen hij en zijn 

medeschuldenaren ontheven zijn van de betaling van het voornoemde en van de 

aangegane verplichting voorzover de betaaltermijnen intussen niet 

verschenen zijn. Opstellen in 2 brieven. 

 

Ponetur in duabus litteris. 

Dominus Johannes de Grimbergen dominus de Assche miles (dg: Johannes de 

Ghemert) sculthetus in Busco Johannes de Ghemert Henricus Dicbier filius 

Godefridi Johannes Daneels et Jacobus de Vladeracken promiserunt indivisi 

super omnia Theoderico (dg: ad) Berwout ad opus opidi de Busco quod 
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dictus dominus Johannes de Grimbergen annuum redditum CCCC L reael in 

quantum huiusmodi redditus #in parte vel in toto# provenit in festo 

#pasche# (dg: beate Gertrudis) proxime preterito et postmodum perveniet 

quamdiu dictus dominus Johannes fuerit scultetus dicti opidi (dg: solven) 

quem redditum domina nostra ducissa Brabantie #dominus noster dux 

Brabantie# solvere tenetur comiti de Marcka atque vitales pensiones quas 

dictum opidum solvere tenetur occacione ville et villicationis de 

Oesterwijc in quantum provenerunt et termini solucionis earum elapsi sunt 

in festo #beate Gertrudis# (dg: pasche proxime futuro) preterito et 

postmodum provenient quamdiu dictus dominus Johannes de Grimbergen fuerit 

scultetus dicti opidi de Busco taliter dabit et solvet quod dicto opido 

et opidanis atque villicationi #ac maijerie# et subditis eiusdem opidi de 

Busco dampna exinde non evenient in futurum tali annexa conditione quod 

postquam dictus dominus Johannes de Grijmbergen destitutus fuerit ab 

officio dicto scouterscap de Busco extunc ipse et eius condebitores 

predicti a solutione premissorum et presenti obligatione erunt quiti in 

quantum termini solutionis interim futuri non fuerint elapsi. Testes 

omnes scabini datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 122r 02 ma 27-04-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 122r 03 wo 29-04-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac, schout van Oisterwijk, Hubertus 

van Ghemert en Jacobus van den Wijel beloofden aan hr Johannes van 

Grijmbergen heer van Assche ridder, schout in Den Bosch, tbv hem en de stad 

Den Bosch, dat voornoemde Willelmus, zolang hij schout zal zijn van 

Oisterwijk, (1) ¼ deel van de lijfrenten die de stad moet betalen wegens de 

villa van Oisterwijk zó zal betalen, dat noch voornoemde hr Johannes noch 

de stad, zijn poorters en onderdanen daarvan schade ondervinden, (2) 50 

reaal zal betalen aan de graaf van Marcka in afkorting van de jaarlijkse 

rente, die onze vrouwe de hertogin van Brabant aan voornoemde heer van 

Marcka moet betalen, zó dat noch voornoemde hr Johannes etc zoals hiervoor. 

Zou voornoemde Willelmus van het ambt van schout van Oisterwijk worden 

ontheven, dan zijn voornoemde Willelmus en zijn medeschuldenaren ontlast 

van voornoemde beloften en verplichtingen, voor zover de termijnen niet 

verstreken zijn. 

 

#Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac# (dg: Rutgherus van 

den Broec filius quondam Johannis) scultetus de (dg: Pedelandia) 

#Oesterwijc# Hubertus de Ghemert et Jacobus van den Wijel promiserunt 

indivisi super omnia {vrije ruimte opgevuld met een liggende streep, 

waarna met dezelfde streep doorgehaald:} (dg: ad opus) domino Johanni 

(dg: -s) de Grijmbergen domino de Assche militi sculteto in Busco et ad 

opus #sui et ad opus# (dg: domini Johannis) opidi de Busco quod dictus 

Willelmus dabit et solvet quamdiu fuerit scultetus de Osterwijc quartam 

partem vitalium pensionum quas opidum de Busco solvere tenetur occacione 

ville de Oesterwijc taliter dabit et solvet quod nec dicto domino Johanni 

nec opido de Busco nec eius opidanis et subditis dampna exinde eveniant 

quovis modo in futurum atque quod dictus Willelmus solvet singulis annis 

quamdiu fuerit scultetus de Oesterwijc (dg: L) !solvet L reael comiti de 

Marcka in abbreviationem annui redditus (dg: ?nunc) quem domina nostra 

ducissa Brabantie dicto domino de Marcka solvere tenetur sic et taliter 

quod nec dicto (dg: Jo) domino Johanni ut supra tali conditione apposita 

quod postquam dictus Willelmus ab officio scultetus de Oesterwijc 

destitutus fuerit extunc deinceps ipse Willelmus et eius condebitores 

predicti a predictis promissionibus et obligationibus erunt quiti in 

quantum termini (dg: -us) solutionis huiusmodi pecunie non fuerint 
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elapsi. Testes omnes scabini datum quarta post quasimodo. 

 

BP 1184 f 122r 04 wo 29-04-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

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

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

 

1184 f.122v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.123r. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 30-04-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis aprilis die ultima: donderdag 30-04-1405. 

 

BP 1184 f 123r 01 do 30-04-1405. 

Johannes van den Sloet en Zibertus van Hoculem beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 40 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes van den Sloet et Zibertus de Hoculem promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo ad opus etc XL aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Neijnsel et Gerardus 

datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 123r 02 do 30-04-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 123r 03 do 30-04-1405. 

Bonifacius gnd Faes Heijnen soen beloofde onder verband van (1) een hofstad 

met gebouwen, in Maren, naast de kerk aldaar, tussen Johannes van den Velde 

enerzijds en Johannes Vrieze anderzijds, (2) een hofstad, in Maren, tussen 

Johannes Daems soen enerzijds en Arnoldus Rijter anderzijds, dat, ingeval 

uit ½ morgen in Maren, ter plaatse gnd Corniaer Hoevel, die Petrus Witmeri 

verworven had van voornoemde Bonifacius, toen voornoemde Petrus die ½ 

morgen verwierf, enige cijns of pacht betaald of geleverd zou moeten 

worden, dat dan voornoemde Bonifacius die cijns of pacht volledig zal 

afhandelen. 

 

Bonifacius dictus Faes Heijnen soen promisit sub obligatione cuiusdam 

domistadii cum suis edificiis siti in parrochia de Maren juxta ecclesiam 

ibidem inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Johannis Vrieze ex alio atque sub obligatione cuiusdam 

domistadii siti in dicta parrochia inter hereditatem Johannis Daems soen 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Rijter ex alio si ex (dg: medietate 

unius jugeris terre) #dimidio jugere# sito in dicta parrochia ad locum 

dictum Corniaer Hoevel (dg: inter h) quod dimidium juger terre (dg: 

dictus) Petrus Witmeri erga predictum Bonifacium acquisierat tempore quo 

dictus Petrus dictum dimidium juger terre acquisierat aliquis (dg: q) 

census aut aliqua paccio fuerat solvendus aut solvenda de jure quod (dg: 

il) ipse Bonifacius illum aut illam eidem Petro omnino deponet et ab 

huiusmodi censu et paccione relevabit et omnino indempnem servabit. 

Testes Steenwech et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 123r 04 do 30-04-1405. 

Goeswinus Cnode zvw Ghibo Harinc ev Heijlwigis dv Brustanus gnd Jans soen 
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van Oesterwijc beloofde aan voornoemde Bruijstanus dat, ingeval zijn 

voornoemde vrouw Heijlwigis zou overlijden zonder wettig nageslacht van hen 

samen, dat dan voornoemde Goeswinus zal afstaan aan voornoemde Bruijstanus 

of diens erfgenamen 450 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, te weten 9 

botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, of de waarde daarvan 

in erfgoederen; voornoemde Goeswinus zal wel zijn vruchtgebruik daarin 

houden zolang hij leeft. Zouden voornoemde Goeswinus of de kinderen door 

hem verwekt bij voornoemde Heijlwigis naar de deling willen komen van de 

goederen die voornoemde Brustanus zal nalaten, dan zullen voornoemde 

Goeswinus of zijn kinderen voornoemde 450 gulden of erfgoederen van die 

waarde inbrengen. Zou voornoemde Goeswinus overlijden vóór voornoemde 

Heijlwigis dan zal zij het vruchtgebruik hebben in alle goederen die 

voornoemde Goeswinus zal nalaten. Voornoemde Goeswinus verklaarde dat 

voornoemde Brustanus alle goederen heeft gegeven, aan hem beloofd. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Ghibonis Harinc maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie Brustani (dg: de) dicti Jans 

soen de Oesterwijc promisit super habita et habenda dicto Bruijstano quod 

si contingat (dg: dictos Goeswinum et) #dictam# Heijlwigem eius uxorem 

decedere absque prole legitima ab eis pariter generanda superviva 

remanente quod extunc dictus Goeswinus tradet deliberabit ac resignabit 

dicto Bruijstano aut heredibus eiusdem Bruijstani quadringentos et 

quinquaginta novos Gelre gulden seu valorem scilicet IX boddrager vel 

XIII Vlaamse groten pro quolibet dictorum florenorum computato (dg: salvo 

tamen Goeswino) aut valorem eorundem in hereditatibus salvo tamen dicto 

Goeswino suo pleno usufructu in eisdem quamdiu vixerit in humanis 

promisit insuper sub obligatione premissa si dictus Goeswinus aut eius 

liberi (dg: ge) ab eo et dicta Heijlwige pariter generandi ad communem 

divisionem faciendam de bonis que dictus Brustanus in sua morte post se 

relinquet !quod tunc dictus Goeswinus aut eius liberi antequam ad 

huiusmodi divisionem pervenire poterit aut poterint importabunt et 

importare tenebuntur dictos CCCC et L florenos seu hereditates eiusdem 

valoris (dg: et quod dicta Heij) tali conditione apposita si contingat 

dictum Goeswinum decedere dicta sua uxore superviva remanente quod extunc 

dicta Heijlwigis eius uxor suum plenum usufructum habebit (dg: libere) et 

possidebit in omnibus et singulis bonis que idem Goeswinus in sua morte 

post se relinquet prout idem Goeswinus recognovit et super omnia dicto 

Brustano promisit quibus sic peractis dictus Goeswinus palam recognovit 

sibi per prefatum Brustanum fore satisfactum de omnibus et singulis 

promissionibus (dg: que) ac bonis que dictus Brustanus sibi promiserat 

aut cuicumque alteri persone ad opus eiusdem Goeswini promiserat ut 

dicebat. Testes. 

 

BP 1184 f 123r 05 do 30-04-1405. 

Theodericus die Melter wonend in Erp verkocht aan Margareta dvw Willelmus 

Heijnkens soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis 

in Erp te leveren, gaande uit een stuk land, gnd den Redic, in Erp, tussen 

Henricus Gerits soen van den Namer enerzijds en wijlen Goeswinus Jacops 

soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

haar of aan haar broer Goeswinus. 

 

Theodericus die Melter (dg: h) commorans in Erpe hereditarie vendidit 

Margarete filie quondam Willelmi Heijnkens soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Erpe solvendam hereditarie 

purificationis et in Erpe tradendam ex pecia terre (dg: sita in parrochia 

de Erpe) dicta den Redic sita in parrochia de Erpe inter hereditatem 

Henrici Gerits soen van den Namer ex uno et hereditatem (dg: li) quondam 

Goeswini Jacops soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo 

et sufficientem facere etc. Testes Theodericus et Spina datum quinta post 
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octavas pasche. Tradatur sibi vel Goeswino suo fratri. 

 

BP 1184 f 123r 06 do 30-04-1405. 

Goeswinus bv voornoemde Margareta verklaarde namens zijn zuster dat 

voornoemde Theodericus die Melter de pacht kan terugkopen gedurende 5 jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), met 17½ Franse kronen, de 

pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in Den Bosch, in het huis van Johannes van Best, in aanwezigheid 

van voornoemde Johannes van Best en Walterus van Os. 

 

{In linker marge}. 

Et Goeswinus frater dicte Margarete nomine eiusdem recognovit quod dictus 

Theodericus die Melter ipsam paccionem poterit redimere !ac spacium 

quinque annorum festum purificationis proxime futurum sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XVII et dimidia Vrancrijc 

cronen et cum paccione anni redemptionis et cum arrestadius si que 

fuerint ut ipse Goeswinus pro se et dicta Margareta et eorum heredibus 

super omnia habita et habenda fide prestita promisit. Actum in Busco in 

domo Johannis de Best anno CCCCmo quinto mensis (dg: maii) aprilis die 

ultima hora complete presentibus dicto Johanne de Best et Waltero de Os. 

 

BP 1184 f 123r 07 do 30-04-1405. 

Stephanus Jorden Matheeus soen wonend in Erp verkocht aan voornoemde 

Margareta dvw Willelmus Heijnkens soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 

gnd die Heeze, in Erp, ter plaatse gnd op Heze, tussen kvw hr Adam Berchen 

ridder enerzijds en Bela sv voornoemde verkoper anderzijds, met een eind 

strekkend aan Aleijdis gnd Gheenen van Belle en met het andere eind aan 

Godefridus Scoemaker, (2) een stuk land, gnd Met Pricken Acker, aldaar, 

tussen Hilla gnd Weelen enerzijds en Gerardus bv voornoemde verkoper 

anderijds, (3) een huis en erf van voornoemde verkoper, in Erp, tussen kvw 

Johannes Rovers soen enerzijds en Willelmus zvw Egidius Francken soen 

anderzijds, belast met 5 lopen rogge, maat van Erp. De brief overhandigen 

aan haar of aan haar broer Goeswinus. 

 

Stephanus Jorden (dg: -s) #Matheeus# soen commorans in Erpe hereditarie 

vendidit dicte Margarete hereditariam paccionem unius modii siliginis 

(dg: unius) mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Erpe tradendam ex pecia terre (dg: p) dicta die Heeze sita in parrochia 

de Erpe ad locum dictum op Heze inter hereditatem (dg: Arnoldi) liberorum 

domini quondam Ade !Berchen militis ex uno et inter hereditatem Bele 

sororis dicti venditoris ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Aleijdis dicte Gheenen de Belle et cum reliquo fine ad hereditatem 

Godefridi Scoemaker (dg: ut dicebat) item ex pecia terre dicta Met 

Pricken Acker #sita ibidem# (dg: ex uno et) inter hereditatem Hille dicte 

Weelen ex uno et hereditatem Gerardi fratris dicti venditoris ex alio 

(dg: ut dicebat h promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere) insuper ex domo et area dicti venditoris sita in dicta 

parrochia inter hereditatem liberorum quondam Johannis Rovers soen ex uno 

et hereditatem Willelmi (dg: ?f) filii quondam Egidii Francken soen ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: quinque lopinis siliginis) quinque lopinis 

siliginis mensure de Erpe et sufficientem facere. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum supra. Tradatur sibi vel Goeswino suo fratri. 

 

1184 f.123v. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 30-04-1405. 

 

BP 1184 f 123v 01 do 30-04-1405. 

Petrus van den Yvenlair, Arnoldus Schout zv Theodericus en Petrus Crabbart 

beloofden aan Johannes van den Eijnde van Hezewijc 35 nieuwe Gelderse 
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gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

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

 

{In linker marge een verticale streep waarnaast onbeschreven ruimte}. 

Petrus van den Yvenlair Arnoldus (dg: Scout) Schout #filius Theoderici# 

et Petrus Crabbart promiserunt indivisi super omnia Johanni van den 

Eijnde van Hezewijc XXXV novos Gelre gulden scilicet (dg: IX boddrager 

vel X Vlems X) IX boddrager vel X Vlaamse placken pro quolibet floreno 
!ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Gerardus 

datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 123v 02 do 30-04-1405. 

Arnoldus van Loet beloofde aan Gerardus Wael zvw Lambertus 200 nieuwe 

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

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

 

Arnoldus de Loet promisit super omnia Gerardo Wael filio quondam Lamberti 

CC (dg: nu) Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Spina et 

Gerardus datum quinta post (dg: quasimodo) octavas pasche. 

 

BP 1184 f 123v 03 do 30-04-1405. 

Broeder Rodolphus van Loet maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van Elizabeth wv Jacobus 

van Uden. 

 

Frater Rodolphus de Loet omnes venditiones alienationes et obligationes 

factas cum bonis quibuscumque Elizabeth relicte quondam Jacobi de Uden 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 123v 04 do 30-04-1405. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes zvw Jacobus van den Lijnden droeg over aan 

Petrus die Valkeneer van Helmont een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit een akker, gnd die Camp, in 

Aarle, ter plaatse gnd op Stripe, welke pacht Johannes zv Jacobus van der 

Lijnden gekocht had van Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke 

priester. De brief overhandigen aan hem of aan Johannes Hoernken. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis filii quondam Jacobi van den 

Lijnden annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex agro terre dicto die 

(dg: d) Camp sito in parrochia de Arla! ad locum dictum op Stripe quam 

paccionem Johannes filius Jacobi van der Lijnden erga Arnoldum de Beke 

filium naturalem quondam domini Arnoldi de Beke presbitri emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Petro die Valkeneer 

de Helmont cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti Johannis sui patris et suorum heredum 

deponere. Testes Theodericus et Spina datum supra. Tradatur sibi vel 

Johanni Hoernken. 

 

BP 1184 f 123v 05 do 30-04-1405. 

Ludovicus zv Johannes gnd Jong gaf uit aan Jacobus Eijgenbroec een beemd, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Amervoert, tussen wijlen Albertus 

Heijmans soen enerzijds en erfgoed van Agatha dvw Johannes Rutten soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg aldaar tot aan Godescalcus Arnts 

soen; de uitgifte geschiedde 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus zal over de beemd recht van weg 

verlenen aan voornoemde Agatha, met kar en beesten, ter minste schade, te 

weten om de oogst van haar erfgoed af te voeren en anders niet. 
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Ludovicus filius Johannis dicti Jong quoddam pratum situm in parrochia de 

Vucht sancti Petri in loco dicto Amervoert inter hereditatem (dg: 

Elizabeth) quondam Alberti Heijmans soen ex uno et inter hereditatem 

Agathe filie quondam Johannis Rutten soen ex alio tendens a communi 

platea ibidem ad hereditatem Godescalci Arnts soen ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Jacobo Eijgenbroec ab eodem hereditarie possidendum 

pro (dg: X) sex sextariis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradendis ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere dempta 

tamen quod dictus Jacobus viabit et viare tenebitur dictam Agatham per 

dictum pratum cum (dg: cuu) curru et suis bestiis ad minus dampnum 

#scilicet ad# (dg: et alter repromisit ex premissis et ex omnibus suis 

bonis quocumque locorum consistentibus etc) scilicet ad educendum 

quoscumque fructus in dicta hereditate #Agathe# pro tempore crescendos et 

non alias. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 123v 06 do 30-04-1405. 

Voornoemde Ludovicus zv Johannes gnd Jong gaf uit aan Willelmus van den 

Stripe zvw Johannes een beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Nuwe 

Beemde, tussen wijlen Martinus Berwout enerzijds en kvw Johannes gnd 

Henneken Jans soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan wijlen 

Petrus Goeswijns; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ook te leveren 

uit al zijn goederen. 

 

Dictus Ludovicus quoddam pratum situm in dicta parrochia in loco dicto 

Nuwe Beemde inter hereditatem quondam Martini Berwout ex uno et inter 

hereditatem (dg: quondam Petri Goeswij) liberorum quondam Johannis dicti 

Henneken Jans soen ex alio tendens a communi vico ad hereditatem quondam 

Petri Goeswijns ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Willelmo van den 

Stripe filio quondam Johannis ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam #pro premissis# et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis et omnibus suis bonis quocumque 

locorum consistentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 123v 07 do 30-04-1405. 

Petrus zvw Johannes Tielen soen droeg over aan Johannes zvw Henricus des 

Wevers van Esdonc (1) de helft van het achterste deel van een erfgoed van 

wijlen Wellinus Brugman, in Den Bosch, in de Hinthhamerstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Sceijvel enerzijds en een weg behorend aan Adam van 

Neijnsel en de zijnen anderzijds, te weten van het achterste deel dat 

gelegen is naast de stroom aldaar, welk achterste deel aldaar gelegen is, 

tussen erfgoed van voornoemde Johannes Sceijvel enerzijds en voornoemde weg 

anderzijds, en welk achterste deel 125 voet lang is, af te meten vanaf 

voornoemd water richting de Hinthamerstraat, met de helft van het 

toebehoren van het achterste deel, (2) de helft van een weg aldaar, 4 voet 

{f.124r} breed, strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot aan voornoemd 

achterste deel aan de kant van eerstgenoemd erfgoed richting erfgoed van 

wijlen Henricus Oden, welk achterste deel en weg de gezusters Ermegardis en 

Belia, dvw Petrus gnd Veren Ymmen soen van Arle, gekocht hadden van 

Henricus, Arnoldus en Katherina, kvw Wellinus Brugman, en Arnoldus van 

Droemel, en welke helft van het voornoemde nu aan voornoemde Petrus 

behoort. 

 

Petrus filius quondam Johannis Tielen soen (dg: ma) medietatem 

posterioris partis hereditatis (dg: h) quondam Wellini Brugman site in 
!in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis Sceijvel ex uno 

et inter viam spectantem ad Adam de Neijnsel et suorum in hoc coheredum 

ex alio videlicet illius posterioris partis hereditatis predicte que sita 
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est contigue juxta aquam ibidem currentem et que posterior pars 

hereditatis predicte sita est ibidem inter hereditatem predicti Johannis 

Sceijvel ex uno et inter predictam viam ex alio et que posterior pars 

hereditatis predicte continet longitudinem centum et vigintii quinque 

pedatarum scilicet mensurando eamdem! de predicta aqua versus predictum 

vicum Hijnthamensem simul cum medietate attinentiarum dicte posterioris 

partis eiusdem hereditatis universarum insuper medietatem cuiusdam vie 

(dg: j) ibidem site quatuor pedatas in 

 

1184 f.124r. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 30-04-1405. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 01-05-1405. 

 sabbato post octavas pasche: zaterdag 02-05-1405. 

 

BP 1184 f 124r 01 do 30-04-1405. 

latitudine continentis tendentis a dicto vico Hijnthamensi usque ad 

dictam partem posteriorem hereditatis supradicte in latere primodicte 

hereditatis versus hereditatem quondam Henrici Oden quam (dg: -s) 

posteriorem partem hereditatis cum suis attinentiis et viam predictas 

Ermegardis et Belia sorores filie quondam Petri dicti Veren Ymmen soen de 

Arle erga Henricum Arnoldum et Katherinam liberos quondam Wellini Brugman 

et Arnoldum de Droemel emendo acquisierat! prout in litteris et quam 

medietatem premissorum dictus Petrus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Henrici des Wevers de 

Esdonc cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum quinta 

post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 124r 02 do 30-04-1405. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre beloofde aan Gerardus van 

Kessel zvw Henricus Mudeken 12 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) te betalen. 

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre promisit super 

omnia #habita et habenda# Gerardo de Kessel filio quondam Henrici Mudeken 

XII novos Gelre !scilicet IX boddrager vel X Vlems placken !ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 03 do 30-04-1405. 

Henricus zvw Johannes Screijnmaker, Willelmus Wadepoel en Nijcholaus Pijeck 

zvw Henricus Hoessche beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 160 oude 

Franse schilden met Sint-Remigius aanstasnde te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus filius quondam Johannis Screijnmaker Willelmus Wadepoel et 

Nijcholaus (dg: f) Pijeck filius quondam Henrici Hoessche promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc centum et LX aude 

scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena quatuor. 

Testes Goeswinus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 04 do 30-04-1405. 

Voornoemde Henricus en Nijcholaus beloofden Willelmus schadeloos te houden. 

 

Dicti Henricus et Nijcholaus promiserunt Willelmum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 05 vr 01-05-1405. 

Willelmus zv Henricus Seliarts en zijn broer Henricus beloofden aan 

Johannes van Holaer riemmaker 16½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-
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1405) te betalen. 

 

Willelmus filius Henrici Seliarts et Henricus eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Holaer corrigiatori XVI et dimidium novos 

Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Tijt et Gerardus datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 124r 06 vr 01-05-1405. 

Walterus zv Johannes Wouters soen van Ersscot en Willelmus zv Henricus 

Seliarts soen beloofden aan Lucas van Erpe 80 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen 

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

aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Walterus filius Johannis Wouters soen de Ersscot et Willelmus filius 

Henrici Seliarts soen promiserunt indivisi super omnia Luce de Erpe LXXX 

novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato mediatim Remigii et mediatim (dg: conf) nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 07 za 02-05-1405. 

Johannes Wert zv Johannes Wert beloofde aan Johannes van de Dijk 8 nieuwe 

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

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

 

Johannes Wert filius Johannis Wert promisit super omnia Johanni de Aggere 

octo novos Gelrenses gulden IX boddrager seu X Vleemsch placken pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Bathen soen datum sabbato post octavas 

pasche. 

 

BP 1184 f 124r 08 za 02-05-1405. 

Zebertus van den Ramen smid zvw Engbertus van Krekelhoven beloofde aan de 

secretaris 16½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Zebertus van den Ramen faber (dg: et) filius quondam Engberti de 

Krekelhoven promisit super omnia mihi XVI et dimidium novos Gelre gulden 

IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato (dg: ad et 

quatuor et dimidium pl gemeijn plac ad monitionem persolvendos) ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 09 za 02-05-1405. 

Johannes zv Thomas die Hoghe gemachtigd door zijn voornoemde vader Thomas 

maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 8 pond oude 

pecunia, (2) een b-erfcijns van 30 schelling geld, welke cijnzen jkr 

Johannes graaf van Megen moet betalen aan voornoemde Thomas, gaande uit (a) 

13 morgen land, in Megen, (b) een erfgoed, gnd Oijen, gelegen binnen de 

muren van Megen. 

 

Johannes filius Thome die Hoghe potens factus (dg: ad) a dicto Thoma suo 

patre hereditarium censum octo librarum antique pecunie et hereditarium 

censum XXX solidorum monete quos domicellus Johannes comes de Meghen 

dicto Thome solvere tenetur (dg: ut dicebat monuit de) ex XIII jugeribus 

terre sitis in parrochia de Megen atque ex quadam hereditate dicta Oijen 

sita infra muros de Megen ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 124r 10 za 02-05-1405. 

Theodericus Berwout droeg over aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van 
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Langvelt een huis en erf van wijlen Johannes van Woudrichem zvw hr Egidius 

uten Camp, in Den Bosch, in de Vughterstraat, bij het huis en erf van 

wijlen Arnoldus van den Cloet, welk eerstgenoemd huis en erf voornoemde 

Theodericus gekocht had van de broers Arnoldus en Willelmus, kvw Willelmus 

Mijnnemere, Johannes gnd Jans soen van Hees en Johannes zvw Walterus van 

Brakel. 

 

Theodericus Berwout domum et aream quondam Johannis de Woudrichem filii 

domini quondam Egidii uten Camp sitam in Busco in vico Vuchtensi prope 

domum et aream quondam Arnoldi (dg: de Globo) van den Cloet quam domum et 

aream primodictam dictus Theodericus erga Arnoldum et Willelmum fratres 

liberos quondam Willelmi Mijnnemere Johannem dictum Jans soen de Hees et 

Johannem filium quondam Walteri de Brakel emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico Gruijter filio naturali quondam 

Leonii de Langvelt cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes dictus 

Theodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 11 za 02-05-1405. 

Godefridus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 12 za 02-05-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Godefridus Berwout 103 nieuwe 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 8 

gemene plakken, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

-. 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto (dg: Theoderico) #Godefrido 

Berwout# centum et tres florenos communiter nuwe gulden vocatos scilicet 

IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato minus VIII 

gemeijn placken !placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 124r 13 za 02-05-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Godefridus Berwout hetzelfde 

bedrag (103 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, minus 8 gemene plakken), met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) 

te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto (dg: Theoderico) #Godefrido# 

tantum ad (dg: Re) nativitatis Domini proxime futurum persolvendum. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.124v. 

 sabbato post octavas pasche: zaterdag 02-05-1405. 

 secunda post misericordia: maandag 04-05-1405. 

 tercia post misericordia: dinsdag 05-05-1405. 

 quarta post misericordia: woensdag 06-05-1405. 

 

BP 1184 f 124v 01 za 02-05-1405. 

Stephanus Henrics soen van Bucstel en zijn vrouw Heijlwigis wv Lambertus 

zvw Lambertus van Enghelant verkochten aan Jacobus van der Hazeldonc zvw 

Arnoldus van der Hazeldonc (1) het vruchtgebruik dat aan voornoemde 

Heijlwigis behoort in (1a) de helft van een stuk land, in Hintham, tussen 

Johannes Claes soen en Theodericus van Vlimen enerzijds en Goddinus die 

Olijslegher en zijn verwant Johannes anderzijds, welk stuk land wijlen 

voornoemde Lambertus zvw Lambertus van Enghelant, staande zijn huwelijk met 

voornoemde Heijlwigis, gekocht had van de broers Theodericus en Johannes, 

zvw Tielmannus van Enghelant, en Henricus van Enghelant zvw Theodericus van 
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Enghelant, (1b) de helft van de gebouwen op voornoemd stuk land, (2) de 

andere helft, die aan voornoemde Heijlwigis in erfrecht behoort, in 

voornoemd stuk land en de gebouwen. 

 

Stephanus Henrics soen de Bucstel maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris 

(dg: filie) relicte quondam Lamberti filii quondam Lamberti de Enghelant 

#et ipsa cum eodem tamquam# usufructum (dg: sibi) #dicte Heijlwigi# 

competentem in #medietate# pecie terre site in (dg: parrochia) Hijntham 

inter hereditatem Johannis Claes soen et Theoderici de Vlimen ex uno et 

inter hereditatem Goddini die Olijslegher et Johannis eius cognati ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita est quam peciam terre dictus 

quondam Lambertus filius quondam Lamberti de Enghelant stante integro 

thoro inter ipsum et dictam (dg: quondam) Heijlwigem (dg: essu) erga 

Theodericum et Johannem fratres liberos quondam Tielmanni de Enghelant et 

Henricum de Enghelant filium quondam Theoderici de Enghelant emendo 

acquisierat prout in litteris atque in medietate edificiorum in dicta 

pecia terre consistentium atque reliquam medietatem ad dictam Heijlwigem 

jure hereditario spectantem in dicta pecia terre atque in edificiis in 

eadem consistentibus hereditarie vendiderunt Jacobo van der Hazeldonc 

filio quondam Arnoldi van der Hazeldonc supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et primodicti quondam Lamberti 

deponere. Testes Spina et Gerardus datum sabbato post pasche. 

 

BP 1184 f 124v 02 za 02-05-1405. 

Ghisbertus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Ghisbertus de Spina prebuit et reportavit. Testes Berwout et (dg: Sp) 

Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 124v 03 za 02-05-1405. 

Voornoemde Stephanus Henrics soen van Bucstel en zijn vrouw Heijlwigis wv 

Lambertus zvw Lambertus van Enghelant verkochten aan voornoemde Jacobus van 

der Hazeldonc zvw Arnoldus van der Hazeldonc (1) het vruchtgebruik dat aan 

voornoemde Heijlwigis behoort in de helft van een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, die Lambertus zvw Lambertus van Enghelant beloofd had 

aan de broers Theoderices en Johannes, kvw Tielmannus van Enghelant, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (1a) een stuk land, in Hintham, op het 

Zand, ter plaatse gnd Brekelaer, tussen Elizabeth Cleijs van Bruggen 

enerzijds en wijlen voornoemde Tielmannus anderzijds, (1b) een stuk land, 

aldaar, tussen Marselius Maes soen enerzijds en Henricus van Engelant 

anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Lambertus zvw Lambertus van 

Engelant verworven had van Sophija wv Theodericus van Engelant en haar zoon 

Henricus, (2) de andere helft die aan hen volgens erfrecht behoort, in 

voornoemde pacht. 

 

Dicti Stephanus et Heijlwigis ut supra usufructum ad dictam Heijlwigem 

competentem in #medietate# hereditarie paccionis dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Lambertus filius quondam Lamberti de Enghelant 

promiserat se daturum et soluturum Theoderico et Johanni fratribus 

liberis quondam Tielmanni de Enghelant hereditarie nativitatis Domini ex 

pecia terre sita in Hijntham supra arenam ad locum dictum Brekelaer inter 
!Elizabeth Cleijs van Bruggen ex uno et inter hereditatem dicti quondam 

Tielmanni ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

Marselii Maes soen ex uno et inter hereditatem Henrici de Engelant ex 

alio quam paccionem dictus quondam Lambertus filius quondam Lamberti de 

Engelant erga Sophijam relictam quondam Theoderici de Engelant et 

Henricum eius filium acquisierat prout in litteris atque reliquam 

medietatem ad ipsos jure hereditario spectantem in paccione predicta 

hereditarie vendiderunt dicto Jacobo promittentes indivisi super omnia 
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ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti 

quondam Lamberti deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124v 04 za 02-05-1405. 

Ghiselbertus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghiselbertus de Spina prebuit et reportavit. Testes Berwout et Gerardus 

Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 124v 05 za 02-05-1405. 

Voornoemde Jacobus van der Hazeldonc zvw Arnoldus van der Hazeldonc 

beloofde aan voornoemde Stephanus Henrics soen van Bucstel 39 nieuwe 

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

minus 12 gemene plakken, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

#(dg: D)# Dictus Jacobus promisit super omnia dicto Stephano XXXIX novos 

Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato minus XII gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124v 06 ma 04-05-1405. 

Walterus van Griensvenne en Johannes Bogart Bollen soen beloofden aan 

Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel 9 oude Franse schilden of de 

waarde, minus 15 botdrager, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en 9 

oude Franse schilden of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Walterus de Griensvenne et (dg: Henricus Bog) Johannes Bogart Bollen soen 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo filio quondam Willelmi Bastart 

de Bucstel (dg: X) IX aude scilde Francie vel valorem minus XV boddrager 

ad Johannis proxime futurum persolvendos et IX aude scilde Francie vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Spina 

datum secunda post miam. 

 

BP 1184 f 124v 07 di 05-05-1405. 

Judocus Bruijstens beloofde aan de secretaris, tbv Philippus zv Hermannus 

Coenen, 23 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

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

 

Judocus Bruijstens promisit super omnia #mihi ad opus# Philippo! filio! 

Hermanni Coenen XXIII novos Gelrenses gulden IX boddreger seu X Vleemsche 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Spina 

datum 3a post miam. 

 

BP 1184 f 124v 08 di 05-05-1405. 

Sijmon Vos van Heeswijc beloofde aan Gerlacus Lucas soen van Erpe 61 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

Sijmon Vos de Heeswijc promisit super omnia Gerlaco Lucas soen de Erpe 

LXI novos Gelrenses gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 124v 09 wo 06-05-1405. 

Johannes van Laerhoven ev Heilwigis dvw Henricus van der Heiden zvw 

Johannes van der Heijden droeg over aan Wolphardus zv Johannes Wolphardi 

een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Johannes van der Heijden, in 

Moergestel, naast de plaats gnd Kolkven, tussen Johannes Delijen soen 

enerzijds en Nijcholaus die Witte anderzijds, en alle akkers, heidevelden, 

weiden en beemd van voornoemde Johannes van Laerhoven, die bij voornoemd 
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huis en erf horen, zoals voornoemde Johannes van Laerhoven die thans bezit, 

belast met lasten. De brief overhandigen aan Johannes van Laerhoven. 

 

Scabini noluerunt. 

Johannes de Laerhoven maritus et tutor legitimus Heilwigis sue uxoris 

filie quondam (dg: Johannis) #Henrici# van der Heiden filii quondam 

Johannis van der Heijden domum et aream et ortum cum suis attinentiis 

dicti quondam Johannis van der Heijden sitos in parrochia de Gestel prope 

Oesterwijc juxta locum dictum Kolcvenne inter hereditatem Johannis 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Nijcholaij! die Witte ex alio 

insuper omnes et singulos agros mericas et pascuas et prata (!dg: dicti 

Johannis) de Laerhoven ad dictam domum et aream spectantes prout 

primodictus Johannes huiusmodi hereditates infra dictam parrochiam !site 
!sunt et idem Johannes easdem possidet pro presenti ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Jo) Wolphardo filio Johannis Wolphardi 

promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis. Testes Wolph et Gerardus datum quarta 

post miam Domini. Tradatur primodicto Johanni. 

 

1184 f.125r. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis maii die septima: donderdag 07-05-1405. 

 quarta post misericordia: woensdag 06-05-1405. 

 sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1405. 

 

BP 1184 f 125r 01 do 07-05-1405. 

Johannes van den Wijel en Jacobus van Dommellen timmerman beloofden aan 

Johannes Elen soen szv Johannes van den Camp 25 nieuwe Gelderse gulden of 

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

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

 

Johannes van den Wijel et Jacobus de Dommellen carpentarius promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Elen soen genero Johannis van den Camp XXV 

novos Gelre gulden vel valorem (dg: ai) mediatim Johannis et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Spina datum 

quinta post miam. 

 

BP 1184 f 125r 02 do 07-05-1405. 

Destijds had Hermannus van den Voert szv Gerardus van den Loeke beloofd aan 

Johannes Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen in 

Uden, ter plaatse gnd die Hove, en uit 3 bunder beemd, in Veghel, tussen 

Henricus van Bruesel enerzijds en de gemeijnt anderzijds, waarbij de 

voorwaarde gesteld was dat voornoemde Hermannus binnen een zekere termijn 

in de brief vermeld, voornoemde goederen zou verbeteren met gebouwen ter 

waarde van 50 pond gemeen paijment. Sijmon van der Hoeven van Uden stelde 

nu, in plaats van voornoemde gebouwen, mede tot onderpand voor de levering 

van de pacht een huis, tuin en aangelegen stuk land van voornoemde Sijmon, 

in Uden, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen de eerstgenoemde goederen 

enerzijds en erfgoed van Ghibo die Ridder anderzijds, strekkend vanaf de 

gemeint tot aan erfgoed van Andreas van der Hoeven, en hij beloofde aan 

Bartholomeus Spijerinc, tbv hem en van wie het aanbelangt, lasten af te 

handelen, uitgezonderd de grondcijns. 

 

Notum sit universis quod cum Hermannus van den Voert gener Gerardi van 

den Loeke promisisset se daturum et soluturum Johanni Sceijvel filio 

quondam Godefridi Sceijvel hereditariam paccionem quatuor (dg: l) 

modiorum siliginis #mensure de Busco# hereditarie nativitatis Domini #in 

Busco tradendam# ex bonis sitis in parrochia de Uden ad locum dictum 

communiter die Hove et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et 
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universis ubicumque locorum situatis atque ex tribus bonariis prati sitis 

in parrochia de Vechel inter hereditatem Henrici de Bruesel ex uno et 

inter communitatem ex alio tali conditione annexa quod dictus Hermannus 

infra certum terminum in litteris super huiusmodi paccione confectis 

contentum dicta bona in edificiis ad valorem L librarum communis 

pagamenti meliorasset prout in litteris constitutus igitur Sijmon van der 

Hoeven de Uden vice et loco dictorum edificiorum domum et ortum et peciam 

terre sibi adiacentem dicti Sijmonis sitos in parrochia de Uden ad locum 

dictum die Hoeve inter (dg: dicta bona die Hoeve vocata) bona primodicta 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis die Ridder !tendentes a communitate 

ad hereditatem Andree van der Hoeven ut dicebat pro solutione dicte 

paccionis ad pignus imposuit promittens super omnia Bartholomeo Spijerinc 

ad opus sui et ad opus omnium quorum interesse poterit warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini (dg: ducis) fundi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 125r 03 do 21-05-1405. 

Jutta dvw Johannes Tijmmerman van Scijnle verkocht aan Henricus zv Arnoldus 

van den Culen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Johannes Roefs soen enerzijds en een weg gnd Eghens Wech anderzijds, belast 

met een b-erfcijns van 20 schelling paijment aan erfg vw Johannes van 

Dijest schoenmaker. 

 

Solvit. 

Jutta filia quondam Johannis Tijmmerman de Scijnle cum tutore peciam 

terre sitam in parrochia de Scijnle ad locum dictum Delscot inter 

hereditatem Johannis Roefs soen ex uno et inter viam dictam Eghens Wech 

ex alio ut dicebat hereditarie (dg: Henrico) vendidit Henrico filio 

Arnoldi van den Culen promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum (dg: m) 

pagamenti heredibus quondam Johannis de Dijest sutoris exinde (dg: prius) 

solvendo. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 125r 04 do 21-05-1405. 

Voornoemde Jutta dvw Johannes Tijmmerman van Scijnle verkocht aan 

voornoemde Henricus zv Arnoldus van den Culen een stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Reijnerus van den Locht enerzijds en 

kv Henricus Metten Arts soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicta Jutta cum tutore peciam terre sitam in parrochia de Scijnle ad 

locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Reijneri van den Locht ex 

uno et inter hereditatem (dg: heredum) liberorum Henrici Metten Arts soen 

ex alio latere hereditarie vendidit dicto Henrico #filio Arnoldi van den 

Culen# promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: exceptis). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 125r 05 do 07-05-1405. 

Ghibo Pelgrijm maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Henricus van Krekelhoven met zijn goederen. 

 

Ghibo Pelgrijm omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes 

factas per Henricum de Krekelhoven (dg: calumpniavit) cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 125r 06 do 07-05-1405. 

Willelmus van Zelant zvw Rodolphus van Zelant verkocht aan Henricus van 

Zelant zvw Johannes van Zelant de helft, die aan hem behoort, in 1 morgen 

land, in Nuland, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd Bruijker, 

tussen Gerardus van Bruggen enerzijds en erfg vw Batha Loden anderzijds, te 
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weten de voorste helft, belast met dijken, sloten en waterlaten. 

 

Willelmus de Zelant filius quondam Rodolphi de Zelant (dg: dimidium) 

medietatem ad se spectantem in uno jugere terre sito in parrochia de 

Nuwelant ad locum dictum (dg: Brueker) die Hoeve in loco dicto Bruijker 

inter hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Bathe Loden ex alio in ea quantitate (dg: qua) qua ibidem sita 

(dg: -um) est scilicet (dg: illa) #anterior# medietas (dg: que sit) 

jugeris terre predicti ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Zelant 

filio quondam Johannis de Zelant promittens super omnia warandiam #et 

obligationem deponere# exceptis aggeribus fossatis et aqueductibus ad 

(dg: ip) dictam medietatem spectantibus ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 125r 07 do 07-05-1405. 

En hij kan geheel de morgen terugkopen, gedurende 3 jaar, met 60 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van mr 

Johannes van Hees, Gerardus Scilder en Johannes van Bladel. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum integrum juger terre ad spacium trium annorum 

proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum LX novis Gelre gulden 

vel valorem ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis maii 

die septima hora prime presentibus (dg: J) magistro Johanne de Hees 

Gerardo Scilder et Johanne de Bladel. 

 

BP 1184 f 125r 08 wo 06-05-1405. 

Ghibo van den Broec en Theodericus Luwe beloofden aan Johannes van de Dijk 

20 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Ghibo van den Broec #et# Theodericus Luwe promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Aggere XX modios siliginis mensure de Busco ad Remigii 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Tijt et 

Neijnsel datum quarta post miam. 

 

BP 1184 f 125r 09 wo 06-05-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 125r 10 wo 06-05-1405. 

(dg: Henricus die Vorster van Ber). 

 

(dg: Henricus die Vorster pro[misit] de Ber). 

 

BP 1184 f 125r 11 za 09-05-1405. 

Rodolphus zvw Johannes Gherijs beloofde aan Jacobus van Neijnsel 4 Engelse 

nobel of de waarde na maning van voornoemde Jacobus te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Johannis Gherijs promisit super omnia Jacobo de 

Neijnsel quatuor Engels nobel seu valorem ad monitionem dicti Jacobi 

persolvendos. Testes Berwout et Wolph datum sabbato post miam. 

 

1184 f.125v. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 

BP 1184 f 125v 01 za 09-05-1405. 

Henricus zvw Walterus Leenvolger beloofde aan Johannes Vijnninc, tbv abdis 

en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Kerstmis, 6 pond geld en 13 gemene plakken te betalen, voor het eerst met 
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Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Henricus filius quondam Walteri Leevolger! promisit super omnia Johanni 

Vijnninc ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in Busco se daturum 

et soluturum dictis abbatisse et conventui ad spacium trium annorum 

proxime futurorum quolibet dictorum trium annorum sex libras monete et 

XIII gemeijn placken ad nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futurum. Testes Theodericus et Tijt datum 

quinta post miam. 

 

BP 1184 f 125v 02 za 09-05-1405. 

Egidius Zecker de jongere, zijn broer Godefridus, Franco Willems soen en 

Johannes Oems wever beloofden aan Jacobus van den Hoevel en Walterus 

Potteij 86½ nobel, 36 botdrager voor 1 nobel gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Egidius Zecker junior et Godefridus eius frater (dg: pro) Franco Willems 

soen et Johannes Oems textor promiserunt indivisi super omnia Jacobo van 

den Hoevel et Waltero Potteij LXXXVI et dimidium nobel scilicet XXXVI 

boddrager pro quolibet nobel computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 125v 03 za 09-05-1405. 
Johannes† van Huesden 

1. Johannes. 

2. Henricus. 

3. Cristina (*) Arnoldus Eefsen soen. 

4. Aleijdis (er staat: Elizabeth) (*) Henricus van Eijndoven. 

5. Lambertus van Huesden. 

a. Maria (minderjarig). 

6. Elizabeth† (*) Ghisbertus† Veer zvw Johannes Veer; 

de weduwnaar was hertrouwd met Weijndelmodis. 

De broers Johannes en Henricus, gnd van Huesden van Crumvoirt, kvw Johannes 

van Huesden, Arnoldus Eefsen soen ev Cristina, en Henricus van Eijndoven ev 
!Elizabeth {lees: Aleijdis}, dvw voornoemde Johannes, verkochten aan 

Weijndelmodis wv Ghisbertus Veer zvw Johannes Veer (1) de helft, die aan 

voornoemde Johannes, Henricus, Cristine en Aleijdis en aan Lambertus van 

Huesden, bv voornoemde Johannes en Henricus van Huesden, gekomen was na 

overlijden van Elizabeth, sv voornoemde broers en ev voornoemde Ghisbertus 

Veer, en na overlijden van voornoemde Ghisbertus, in een deel van een 

erfgoed, welk deel 20½ voet breed is, in Den Bosch, over de Visbrug, binnen 

de nieuwe muur, tussen erfgoed van Johannes Fijolaer enerzijds en erfgoed 

van Everardus van Lijt anderzijds, strekkend vanaf het water gnd die Dieze 

die daar stroomt tot aan voornoemde nieuwe muur, welk deel wijlen 

voornoemde Ghisbertus Veer, staande zijn huwelijk met wijlen voornoemde 

Elizabeth, verworven had van Goeswinus van Best, (2) de helft, die aan hen 

behoort en aan Maria dv voornoemde Lambertus, in het huisraad, de 

kleinodiën en gebruiksvoorwerpen die wijlen voornoemde Ghisbertus en zijn 

vrouw Elizabeth tezamen bezaten, en waarin voornoemde Elizabeth was 

overleden. Eerstgenoemde Johannes beloofde dat voornoemde Maria, zodra ze 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Johannes et Henricus fratres dicti de Huesden de Crumvoirt #(dg: fratres) 

liberorum! quondam Johannis de Huesden# Arnoldus Eefsen soen maritus et 

tutor legitimus Cristine sue uxoris et Henricus de Eijndoven maritus et 

tutor legitimus !Elizabeth sue uxoris filiarum (dg: quondam Aleijdis 

sororis dictorum Johannis et Henrici) #dicti quondam Johannis# medietatem 

(dg: a eis d) dictis Johanni Henrico fratribus Cristine et !Aleijdi atque 

Lamberto de Huesden (dg: fratribus liberis) fratri dictorum Johannis et 

Henrici de Huesden de morte quondam Elizabeth sororis olim dictorum 

fratrum (dg: s) uxoris olim Ghisberti Veer filii quondam Johannis Veer 

(dg: successione) atque de morte eiusdem quondam Ghisberti seu de morte 

alterius eorundem successione advolutam in una parte hereditatis XX et 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 99 

dimidiam pedatas in latitudine continente sita in Busco ultra pontem 

piscium infra novum murum (dg: opidi de) inter hereditatem Johannis 

Fijolaer et inter hereditatem Everardi de Lijt tendente ab aqua dicta die 

Dijesa ibidem fluente ad dictum novum murum quam partem hereditatis 

dictus quondam Ghisbertus Veer #stante integro thoro inter ipsum et 

dictam quondam Elizabeth# erga Goeswinum de Best acquisierat prout in 

litteris atque medietatem ad se et ad Mariam filiam dicti Lamberti 

spectantem in omnibus et singulis domiciliis clenodiis et utensilibus que 

dicti quondam Ghisbertus et Elizabeth eius uxor simul possiderunt et in 

quibus ipsa Elizabeth decessit ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Weijndelmodi relicte dicti quondam Ghisberti Veer #supportaverunt# cum 

litteris et aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque heredum 

dicti quondam Elizabeth uxoris dicti Ghisberti deponere promiserunt! 

insuper #primodictus Johannes# super omnia quod ipsi! Mariam predictam 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus 

dicte Weijndelmodis hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 125v 04 za 09-05-1405. 
Johannes† van Evershoet (*) Margareta† van Gherwen 

1. Mechtildis† (*) Henricus Ghisel. 

a. Elizabeth (*) Johannes Keelbreker. 

b. Hadewigis (minderjarig). 

Johannes Keelbreker ev Elizabeth dv Henricus Ghisel, voor zich en voor zijn 

vrouw, en voornoemde Henricus Ghisel voor zijn dochter Hadewigis, door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes van Evershoet, gaven 

uit aan Gerardus zvw Gerardus Tijmmerman alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Elizabeth en Hadewigis gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes en van Margareta van Gherwen, grootouders van 

voornoemde gezusters, gelegen onder Sint-Oedenrode, zoals deze goederen aan 

voornoemde gezusters ten deel gevallen waren, met wegen en toebehoren; de 

uitgifte geschiedde voor tiendhooi dat eruit gaat, 3 cijshoenderen aan de 

hertog en cijnzen die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Johannes 

Keelbreker en Hadewigis te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407). Eerstgenoemde Johannes en Henricus beloofden {en dit komt in de 

brief over de belofte van hen beiden} dat voornoemde Hadewigis, zodra ze 

meerderjarig is, met de uitgifte zal instemmen. 

 

Johannes Keelbreker maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

Henrici #Ghisel# pro se ipso et dicta eius uxore et Henricus Ghisel 

predictus pro Hadewige sua filia ab ipso (dg: G) et quondam Mechtilde sua 

uxore filia quondam Johannis de Evershoet pariter genite! (dg: peciam 

terre qui sitam) omnes et singulas (dg: bona eis de hereditaria de) 

hereditates dictis Elizabeth et Hadewigi de morte dicti quondam Johannis 

et quondam Margarete de Gherwen avi et avie olim dictarum sororum seu de 

morte alterius eorundem successione advolutas quocumque locorum (dg: 

consistentes sive sitas) infra parrochiam de Rode ad locum dictum 

Everhoet consistentes sive sitas ut dicebant prout huiusmodi hereditates 

dictis sororibus in partem cesserunt simul cum viis et attinentiis 

hereditatum predictarum universis ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Gerardo filio quondam Gerardi Tijmmerman ab eodem hereditarie 

possidendas pro feno decimali exinde solvendo atque pro tribus pullis 

censualibus domino duci et pro censibus exinde de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginus mensure de Busco 

danda dictis Johanni Keelbreker et Hadewigi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda (dg: promittentes) promittens primodictus 

Johannes super omnia warandiam et aliam obligationem deponere promiserunt 

insuper primodictus Johannes et Henricus super omnia {hier een haal die 

loopt naar de linker marge; zie BP 1184 f 125v 05} quod ipsi Hadewigem 

predictam dum ad annos sue pubertatis pervenerit dicte donationi facient 
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consentire et in forma predicta rata! servare et #promittere# aliam 

obligationem deponere (dg: etc) et alter repromisit dicto Johanni (dg: 

Hade) ad opus sui et dicte Hadewigis. Testes Theodericus et Spina datum 

supra. 

 

BP 1184 f 125v 05 za 09-05-1405. 

{Hoort in: BP 1184 f 125v 04}. 

Et hoc fiet in ?ter in littera pro se de promissione illorum amborum. 

 

BP 1184 f 125v 06 za 09-05-1405. 

Amisius zvw Volcquinus van Amersvoert ev Bela dvw Egidius van de Doorn 

droeg over aan Nijcholaus Scilder van Gestel zvw Gerardus Scilder een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Leonius zvw Wellinus van Antwerpia 

beloofd had met Sint-Jan te betalen aan Egidius van de Doorn, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Leonius, die hij heeft en zal verkrijgen, 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Amisius filius quondam Volcquini de Amersvoert maritus et tutor Bele sue 

uxoris filie quondam Egidii de Spina hereditarium censum (dg: X) XL 

solidorum monete quem Leonius filius quondam Wellini de Antwerpia 

promisit super omnia dare et solvere Egidio dicto de Spina hereditarie 

nativitatis Johannis de omnibus et singulis bonis dicti Leonii ab ipso 

habitis et (dg: habendis) acquirendis prout in litteris (dg: here) et 

quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Nijcholao 

Scilder (dg: filio quondam) de Gestel filio quondam Gerardi Scilder cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam et obligationem (dg: ex 

parte) ex parte sui et heredum dicti quondam Egidii deponere. Testes 

Berwout et Spina datum quinta post miam Domini. 

 

1184 f.126r. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 in profesto beate Marie Magdalene: dinsdag 21-07-1405. 

 

BP 1184 f 126r 01 do 07-05-1405. 

Johannes Weert de jongere en Franco van Mirabellum beloofden aan Henricus 

Bac zvw Godescalcus Roesmont 24 nieuwe gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) 

te betalen. 

 

Johannes Weert junior et Franco de Mirabello promiserunt indivisi super 

omnia Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont XXIIII nu gulden 

scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet floreno computato 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Ghisbertus 

datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 126r 02 za do 07-05-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126r 03 do 07-05-1405. 

Gerardus zvw Johannes Geenkens soen van Bucstel verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Molengrave (1) een stuk land, gnd den Hogeacker, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Tongeren, tussen Albertus van den Dijc enerzijds en Johannes 

Machiels anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Hulsacker, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Tongeren, beiderzijds tussen Johannes van Luijssel, belast met 

15 penningen grondcijns. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Johannis Geenkens soen de Bucstel peciam terre 

#dictam den Hogeacker# sitam in parrochia de Bucstel ad locum dictum (dg: 
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Hu) Tongeren inter hereditatem Alberti van den Dijc ex uno et hereditatem 

Johannis Machiels ex alio atque peciam terre (dg: sitam) dictam die 

Hulsacker sitam in (dg: dicta) parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis de Luijssel ex utroque latere adiacentem ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: Moelner) fili-(dg: us)-#o# quondam 

Johannis Molengrave promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis XV denariis census domino fundi exinde solvendis. 

Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 126r 04 di 21-07-1405. 

Johannes Dircs soen van Halle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Johannes Dircs soen van Halle prebuit et reportavit. Testes Berwout et 

Wolph datum in profesto beate Marie Magdalene. 

 

BP 1184 f 126r 05 do 07-05-1405. 

Jacobus zvw Paulus gnd Heijnmans soen ev Margareta dvw Henricus Bloijs en 

Henricus zvw Willelmus van Bucstel ev Yda dvw Jutta dvw Henricus Bloijs 

droegen over aan Egidius Coptiten (1) 2/3 deel van een hoeve van wijlen 

Arnoldus van Bruheze, in Oisterwijk, bij de Kreitenmolen, tussen Johannes 

Papen soen enerzijds en erfgoed van de heer van Perweijs anderzijds, (2) 2 

bunder beemd van Henricus van Haren, in Oisterwijk, welke 2 bunder 

voornoemde Henricus gekocht had van Hermannus zv Bertholdus Bac, (3) een 

beemd, gnd die Gheselschen Beemt, in Esch, met een heideveld aldaar, welke 

goederen aan Jutta ndv Henricus van Haren waren overgedragen door 

voornoemde Henricus van Haren, en welke goederen nu aan hen behoren. 

 

Jacobus filius quondam Pauli dicti Heijnmans soen maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Henrici Bloijs et Henricus 

filius Willelmi quondam de Bucstel maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris filie quondam (dg: Juette) Jutte filie quondam Henrici Bloijs duas 

(dg: di) partes cuiusdam mansi quondam Arnoldi de Bruheze siti in 

parrochia de Oesterwijc prope molendinum quoddam ibidem consistens dictum 

Creijtenmolen inter hereditatem Johannis Papen soen ex uno et inter 

hereditatem domini de Pereweijs ex alio (dg: et in) atque attinentiarum 

eiusdem mansi singulis et universis scilicet dividendo dictum mansum cum 

dictis eius attinentis in tres partes equales duas partes de dictis 

tribus partibus atque duo bonaria prati Henrici de Haren sita in dicta 

parrochia que duo bonaria idem Henricus erga Hermannum filium Bertholdi 

Bac emendo acquisierat insuper quoddam pratum dictum die Gheselschen 

Beemt situm in parrochia de Essche cum quadam merica ibidem situata 

supportatas Jutte filie naturali Henrici de Haren ab (dg: Henrico de) 

eodem Henrico !Henrico de Haren prout !prout in litteris et quas (dg: 

partes) duas partes dicti mansi cum suis attinentiis et duo bonaria prati 

et pratum cum meria! nunc ad se spectare (dg: et) dicebant hereditarie 

supportaverunt Egidio Coptiten cum litteris et #aliis# jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126r 06 do 07-05-1405. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker verkocht aan Johannes Spiker zv Arnoldus 

Hoernken een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) een huis9 en erf van voornoemde Henricus, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, op de hoek van een straat die daar loopt van de 

Vughterstraat naar het huis van Postel, tussen deze straat enerzijds en 

erfgoed van wijlen Hermannus mesmaker anderzijds, (2) 3 kamers met 

ondergrond, direct achter voornoemd huis en erf gelegen, reeds belast met 

                         
9 Zie → BP 1184 f 222v 12 di 17-11-1405, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
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cijnzen10, geschat op een totaal van 5 pond geld, minus 1 oude groot. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker hereditarie vendidit Johanni 

Spiker filio Arnoldi Hoernken hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area dicti Henrici 

sita #in Buscoducis# in vico Vuchtensi (dg: inter communem plateam 

tendentem a vico) ad angulum vici ibidem tendentis a vico Vuchtensi (dg: 
?de) versus (dg: forum piscium) domum de Postula inter dictum vicum ex 

uno et hereditatem quondam Hermanni cultellificis ex alio atque ex tribus 

cameris #cum suis fundis# contigue retro dictam domum et aream ibidem 

situatis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus ad summam quinque librarum monete 

estimatis minus uno antiquo grosso exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126r 07 do 07-05-1405. 

Rutgherus van Audenhoven droeg over aan Walterus Scellekens van Ghorpe een 

b-erfpacht van 2 mud 2 lopen rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in 

Moergestel te leveren, gaande uit een stuk land, in Moergestel, tussen 

Franco van Gestel enerzijds en Willelmus zvw Godefridus van der Houtvoert 

anderzijds, welke pacht aan voornoemde Rutgherus was verkocht door Walterus 

van Audenhoeven en zijn kinderen Willelmus en Heijlwigis. 

 

Rutgherus de Audenhoven hereditariam paccionem duorum modiorum et duorum 

lopinorum siliginis mensure de Gestel prope Oesterwijc (dg: quam) 

solvendam hereditarie purificationis et in Gestel predicta tradendam de 

et ex pecia terre sita in dicta parrochia inter hereditatem Franconis de 

Gestel ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Godefridi van 

der Houtvoert ex alio venditam dicto Rutghero a Waltero de Audenhoeven 

Willelmo et Heijlwige eius liberis prout in litteris hereditarie 

supportavit Waltero Scellekens van Ghorpe cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126r 08 do 07-05-1405. 

Willelmus van Audenhoeven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Zibertus) Willelmus de Audenhoeven prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 126r 09 do 07-05-1405. 

Zibertus van Hoculem ev Agnes dvw Ghibo Herinc gaf uit aan Petrus zvw 

Henricus Everaerts soen (1) een stuk land, gnd die Steltacker, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Westeracker, tussen erfgoed van abt en abdij van Berne 

enerzijds en Lambertus van Middelrode smid anderzijds, (2) een stuk land, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Hostacker, tussen Godefridus Robben soen 

enerzijds en Jacobus die Laet en Nijcolaus die Dorre de jongere anderzijds, 

(3) 1 lopen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Hostacker, tussen erfgoed 

van de abdij van Berne enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus van 

Berlikem anderzijds, (4) een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Hostacker, beiderzijds tussen erfgoed van de abdij van Berne, (5) een stuk 

beemd, gnd die Zeven Geswade, in Berlicum, ter plaatse gnd Westeracker, 

tussen Fijssija wv Jacobus Keelbreker enerzijds en erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch anderzijds, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen 

voornoemd erfgoed van het Geefhuis; {f.126v} de uitgifte geschiedde 50 

schelling geld, erfelijk te betalen met Lichtmis. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Petrus tot onderpand (5) een heidekamp van wijlen 

Godefridus Bijtter, in Berlicum, voor de plaats gnd Lengsbroec, tussen een 

gemene steeg enerzijds en Johannes Rutten soen anderzijds, (6) 11 lopen 

                         
10 Zie ← BP 1183 f 290v 05 do 20-03-1404, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
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roggeland, in Rosmalen, tussen Jacobus Loze enerzijds en Johannes Watermael 

anderzijds. 

 

Zibertus de Hoculem maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Ghibonis Herinc peciam terre dictam die Steltacker sitam in 

parrochia de Berlikem in loco dicto Wester-(dg: broec)-acker inter 

hereditatem abbatis et conventus de Berna ex uno et inter hereditatem 

Lamberti (dg: fab) de Middelrode fabri ex alio atque peciam terre sitam 

in dicta parrochia ad locum dictum Hostacker inter hereditatem Godefridi 

Robben soen ex uno et hereditatem Jacobi die Laet et Nijcolai die Dorre 

junioris ex alio atque (dg: p) unam lopinatam terre sitam in parrochia et 

loco jamdictis inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Berlikem ex alio atque peciam prati sitam 

in parrochia et loco jamdictis inter !conventus de Berna ex utroque 

latere adiacentem item peciam prati dictam die Zeven Geswade sitam in 

dicta parrochia in dicto loco Westeracker vocato inter hereditatem 

Fijssije relicte quondam Jacobi Keelbreker ex uno et inter hereditatem 

mense santi spiritus in Busco ex alio et que pecia prati annuatim 

dividitur quod exponetur rijdt contra jamdictam hereditatem mense sancti 

spiritus ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: pactum) censum 

 

1184 f.126v. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 

BP 1184 f 126v 01 do 07-05-1405. 

Petro filio quondam Henrici Everaerts soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: duo) quinquaginta solidis monete dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solutionis dicti census dictus Petrus quendam campum 

merice quondam Godefridi Bijtter situm in parrochia de Berlikem ante 

locum dictum Lengsbroec inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: Rutv) Rutten soen ex alio atque undecim lopinatas terre 

siliginee sitas in parrochia de Roesmalen inter hereditatem Jacobi Loze 

ex uno et inter hereditatem Johannis Watermael ex alio ut dicebat dicto 

Ziberto ad pignus imposuit promittens super omnnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 126v 02 do 07-05-1405. 

Godefridus Meeus soen van Berlikem droeg over aan Henricus Leenvolgher zvw 

Walterus Leenvolgher (1) een huis, erf, tuin en aangelegen stuk land, in 

Berlicum, naast de kerk aldaar, ter plaatse gnd Schoeracker, tussen Yda van 

Tuijle enerzijds en Jacobus Henrics soen anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg aldaar naast de kerk tot aan de straat gnd An den Onderstalle, 

(2) een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Brake, beiderzijds 

tussen erfgoed van de investiet van Berlicum, (3) 1 zesterzaad land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Zandacker, tussen Jacobus die Laet enerzijds 

en Alardus van Berlikem anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Godefridus 

in pacht verkregen had van wijlen Petrus van de Steenweg. 

 

Godefridus (dg: filius quo) Meeus soen de Berlikem (dg: p) domum aream et 

ortum ac peciam terre eis adiacentem sitos in parrochia de Berlikem (dg: 

inter) juxta ecclesiam ibidem in loco dicto Schoeracker inter hereditatem 

Yde de Tuijle ex uno et !Jacobi Henrics soen ex alio tendentes a communi 

platea ibidem juxta ecclesiam usque ad vicum dictum An den Onderstalle 

item peciam terre sitam in dicta parrochia in loco dicto die Brake inter 

(dg: investiti) hereditatem investiti de Berlikem ex utroque latere 

coadiacentem atque unam sextariatam terre sitam in dicta parrochia in 

loco dicto die Zandacker inter hereditatem Jacobi die Laet ex uno et 

Alardi de Berlikem ex alio (dg: quam) quas hereditates predictas dictus 

Godefridus erga quondam Petrum de Lapidea Via ad pactum acquisierat ut 
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dicebat hereditarie supportavit Henrico Leenvolgher filio quondam Walteri 

Leenvolgher promittens super omnia ratam servare. (dg: et-)-Testes Spina 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 126v 03 do 07-05-1405. 

Walterus Bits zvw Henricus Bits verkocht aan Walterus van Os, tbv hem en 

zijn vrouw Elizabeth, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit alle goederen van verkoper. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Walterus Bits filius quondam Henrici Bits legitime vendidit Waltero de Os 

ad opus sui et Elizabeth sue uxoris vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Walteri et Elizabeth et alterius eorum diutius viventis in humanis et non 

ultra nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis dicti venditoris 

quocumque locorum consistentibus ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere tali conditione quod alter eorum 

diutius vivens dictam pensionem integre! levabit et cum ambo mortui 

fuerint erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126v 04 do 07-05-1405. 

Voornoemde Walterus Bits zvw Henricus Bits verkocht aan Walterus van Os een 

stuk land dat 12 voet lang en 12 voet breed is, uit een stuk land, in Oss, 

ter plaatse gnd Ussen, tussen voornoemde Walterus van Os enerzijds en 

Marcelius Vilt de jongere anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Walterus van Os, te weten hieruit het stuk dat direct naast voornoemde 

Walterus van Os ligt. Vrij van elke dijk en cijns. 

 

-. 

Dictus venditor peciam terre XII pedatas in longitudine (dg: et in l) et 

XII pedatas in latitudine continentem de quadam pecia terre sita in 

parrochia de Os ad locum dictum Ussen inter hereditatem Walteri de Os ex 

uno et inter hereditatem Marcelii Vilt junioris ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem dicti Walteri de Os scilicet illam peciam terre 

primodictam que sita est #et tendit# contigue juxta #dictam# hereditatem 

dicti Walteri de Os ut dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero de Os 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab omni aggere et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126v 05 do 07-05-1405. 

Johannes van Ollant zvw Johannes Riellant zvw Johannes Tijrelaij van Rode 

droeg over aan Arnoldus van Rucvenne zvw Johannes van Rucvenne een 

b-erfcijns van 8 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) ¼ 

deel van een stuk heide, in Berlicum, ter plaatse gnd Nuenvelt, tussen kv 

Godescalcus van der Sporct enerzijds en Godefridus van Erpe anderzijds, 

welk ¼ deel Petrus van Hijnen in cijns verkregen had van Johannes van 

Rijellant zv Johannes Tijrelaij van Rode, (2) ¼ deel van voornoemd stuk 

heide, aan voornoemde Petrus behorend, dat voornoemde Petrus mede tot 

onderpand had gesteld. 

 

Johannes de Ollant filius quondam Johannis Riellant filii quondam 

Johannis Tijrelaij de Rode hereditarium censum octo solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quarta parte (dg: mer) 

pecie merice site in parrochia de Berlikem ad locum dictum Nuenvelt inter 

hereditatem liberorum Godescalci van der Sporct ex uno et hereditatem 

Godefridi de Erpe ex alio quam quartam partem Petrus de Hijnen erga 

Johannem de Rijellant filium Johannis Tijrelaij de Rode ad censum 

acquisierat atque ex quarta parte dicte pecie merice ad dictum Petrum 

spectante quam idem Petrus dicto Johanni Riellant pro solutione dicti 

census ad (dg: censum acquisierat) #pignus imposuit# prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo de Rucvenne filio quondam Johannis de 
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Rucvenne cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti Johannis de Riellant et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126v 06 do 07-05-1405. 

Theodericus Colen soen van Mairheze deed tbv Gerardus Coelner zvw Zanderus 

afstand van een huis en erf van wijlen Henricus Posteels, in Den Bosch, 

tussen erfgoed van wijlen Ghibo Scape enerzijds en Jacobus Goes anderzijds, 

welk huis en erf voornoemde Gerardus Coelner verworven had van Matheus zv 

Henricus Posteel en Arnoldus van Vladeracken. 

 

Theodericus Colen soen van Mairheze super domo et area quondam (dg: j) 

Henrici Posteels #sita in Busco# (dg: ex uno) inter hereditatem quondam 

Ghibonis Scape ex uno et !Jacobi Goes ex alio (dg: et super jure) quam 

domum et aream Gerardus Coelner filius quondam Zanderi erga Matheum 

filium Henrici (dg: Poest) Posteel et Arnoldum de Vladeracken acquisierat 

ut dicebat et super jure ad opus dicti Gerardi Coelner hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ec parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126v 07 do 07-05-1405. 

De broers Gerardus, Johannes en Ghibo, kvw Ghibo Hels, en Johannes van den 

Eijnde ev Elizabeth dvw voornoemde Ghibo verkochten aan Willelmus Hels een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Overcolc, tussen voornoemde 

Willelmus Hels enerzijds en erfgoed behorend aan het vicariaat van Rosmalen 

anderzijds, belast met 2 zester rogge, Bossche maat. 

 

Gerardus et Johannes et Ghibo fratres liberi quondam Ghibonis Hels (dg: 

peciam terre sit) et Johannes van den Eijnde maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Ghibonis peciam terre sitam in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Overcolc inter hereditatem 

Willelmi Hels ex uno et hereditatem spectantem ad vicariam de Roesmalen 

ex alio ut dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt dicto Willelmo Hels 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus sextariis siliginis mensure de Busco hereditarie 

paccionis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 126v 08 do 07-05-1405. 

Zebertus van der Graft zvw Zebertus verkocht aan Arnoldus Koetman nzvw 

Marcelius Koetman een n-erfpachht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd die Catwijc, ter plaatse gnd die Halve Mergen, tussen Johannes 

Fijen soen enerzijds en Sijmon van Hoemberghen anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg tot aan Reijmboldus van Ussen. 

 

Zebertus van der Graft filius quondam Zeberti hereditarie vendidit 

Arnoldo (dg: Co) Koetman filio naturali quondam Marcelii Koetman 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis #Domini# et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parrochia de Os ad locum dictum die Catwijc in loco dicto die 

Halve Mergen inter hereditatem Johannis Fijen soen ex uno et hereditatem 

Sijmonis de Hoemberghen ex alio tendente a communi platea ad hereditatem 

Reijmboldi de Ussen ut dicebat (dfg: h) promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.127r. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 dominicam vocem: zondag 24-05-1405. 
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BP 1184 f 127r 01 do 07-05-1405. 

Hr Rodolphus Vos dekaan van Sint-Bartholomeus in Luik verklaarde ontvangen 

te hebben van Engbertus Ludinc Colen soen 15 oude schilden, die voornoemde 

Engbertus hem in een schepenbrief van Den Bosch beloofd had. 

 

Dominus Rodolphus Vos (dg: deco) decanus sancti Bartholomei Leodiensis 

palam recognovit sibi (dg: fo) per Engbertum Ludinc Colen soen fore 

satisfactum de XV aude scilden quos dictus Engbertus sibi promiserat in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat clamans inde quitum. Testes Spina 

et Gerardus datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 127r 02 do 07-05-1405. 

Johannes zvw Ghibo Hels droeg over aan Wellines van Beke (1) een hofstad, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, naast erfgoed van Rodolphus Jans soen 

enerzijds en erfgoed van erfgenamen van Aleijdis Dijstelberchs anderzijds, 

(2) 2 stukken land die bij de hofstad horen, in Rosmalen, (2a) ter plaatse 

gnd aen Gheen Heijde, tussen Ambrosius gnd Brues Jans soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2b) ter plaatse gnd aen Gheen Heijde, tussen {hier 

staan twee korte streepjes} Jong Gherons Gerons soen enerzijds en Elizabeth 

dvw Johannes Gheroncs anderzijds, (3) een stuk land, ter voornoemde plaats 

gnd Heijde, beiderzijds tussen Elizabeth wv Johannes Gheroncs, welke 

erfgoederen eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes zv Rodolphus 

Betten soen. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Hels domistadium situm in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Bruggen cum duabus peciis terre ad hoc 

spectantibus sitis in dicta parrochia (dg: quod domistadium) dictumque 

domistadium juxta hereditatem Rodolphi Jans soen ex uno et hereditatem 

heredum Aleijdis Dijstelberchs ex alio et una dictarum peciarum terre ad 

locum dictum aen Gheen Heijde inter hereditatem Ambrosii dicti Brues Jans 

soen ex uno et inter (dg: here) communem vicum ex alio et reliqua pecia 

terre #ad jamdictum locum# inter hereditatem {hier staan twee korte 

streepjes} Jong Gherons Gerons soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

filie Johannis Gheroncs quondam !atque peciam terre sitam ad dictum locum 

Heijde vocatum inter hereditates Elizabeth relicte quondam Johannis 

Gheroncs ex utroque latere adiacentes prout ibidem site sunt quas 

hereditates primodictus Johannes erga Johannem filium Rodolphi Betten 

soen quondam acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Wellino de 

Beke promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 127r 03 do 07-05-1405. 

Matheus de oudste zvw Henricus Posteel beloofde aan Rodolphus Arts soen van 

Loe 71 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 

gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Matheus (dg: filius) senior filius quondam Henrici Posteel promisit super 

omnia Rodolpho Arts soen (dg: de) van Loe LXXI nu Gelre gulden scilicet 

IX boddrager vel (dg: X Vlaamse placken) #XIII Vlems groten# pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 127r 04 do 07-05-1405. 

Voornoemde Matheus de oudste zvw Henricus Posteel beloofde aan Thomas van 

Mameren 32 nobel, 36 botdrager of 52 Vlaamse groten voor 1 nobel gerekend, 

en 5 Vlaamse plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Dictus Matheus promisit super omnia Thome de Mameren XXXII nobel scilicet 

XXXVI boddrager vel LII Vlaamse groten pro quolibet nobel computato et 

(dg: de) quinque plackas Flandrenses ad nativitatis Domini proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 127r 05 do 07-05-1405. 

Johannes die Smijt van Oesterwijc verkocht aan Henricus Wellens en zijn 

zuster Rijchmoedis een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in 

Oisterwijk, tussen Engbertus gnd Emme Smijters enerzijds en Johannes die 

Zegher anderzijds, (2) 3 lopen land, in Oisterwijk, tussen Willelmus van 

der Heijden enerzijds en Johannes Rademaker anderzijds, reeds belast met 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en 1½ oude groot. Wie van 

voornoemde Henricus en Rijchmodis het langst leeft, zal geheel de pacht 

beuren. Na overlijden van hen beiden gaat de pacht terug naar de verkoper 

als hij dan leeft en anders naar zijn erfgenamen of opvolgers, zoals 

voornoemde Henricus en zijn zuster beloofden. 

 

(dg: duplicetur). -. 

Johannes die (dg: Sij) Smijt de Oesterwijc hereditarie vendidit Henrico 

Wellens (dg: ad opus sui) et Rijchmoedis! sue sororis! hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et area et orto sitis in 

parrochia de Oesterwijc inter hereditatem Engberti dicti Emme Smijters ex 

uno et inter hereditatem Johannis (dg: Zegh) die Zegher ex alio item ex 

tribus lopinatis terre sitis in dicta parrochia inter hereditatem 

Willelmi van der Heijden !et Johannis Rademaker ex alio ut dicebat (dg: 

he) promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: dimi) hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco et uno et dimidio antiquis grossis et 

sufficientem facere tali conditione quod (dg: primodicta paccio) alter 

dictorum Henrici et Rijchmodis diutius vivens in humanis (dg: dictam) 

primodictam paccionem integraliter quamdiu vixerit percipiet et levabit 

salvo tamen dicto venditori quod (dg: di) primodicta paccio post decessum 

dictorum Henrici et Rijchmodis succedet ad eundem venditorem si tunc 

vixerit alioquin ad eius heredes aut successores (dg: promittens) prout 

dictus Henricus #et eius soror# recognoverunt et super omnia #cum tutore# 

repromiserunt. Testes datum supra.  

 

BP 1184 f 127r 06 do 07-05-1405. 

Een brief maken van de wederbelofte en hij betaalde 1 groot. 

 

Et si. Et fiet littera de repromissione et solvit unum grossum. 

 

BP 1184 f 127r 07 do 07-05-1405. 

Arnoldus die Smijt van Erpe zvw Henricus van den Velde verkocht aan 

Robbertus gnd Robbe van Houthem een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Erp, ter plaatse 

gnd Hoevels Berch, tussen Gerardus zvw Theodericus Snijder enerzijds en 

Metta Goeswijns en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan erfgoed van voornoemde Gerardus en Metta, reeds belast met 1 

penning 1 ort cijns. 

 

Arnoldus die Smijt de Erpe (dg: hereditarie vendidit Robbert) filius 

quondam Henrici van den Velde hereditarie vendidit Robberto dicto Robbe 

de Houthem hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo area et orto sitis in parrochia de Erpe ad locum 

dictum Hoevels Berch inter hereditatem Gerardi filii quondam (dg: 

Gerardi) #Theoderici# Snijder ex uno et inter hereditatem (dg: Goe) Mette 

Goeswijns et eius liberorum ex alio tendentibus a communi (dg: j) vico ad 

hereditatem dictorum Gerardi et Mette ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno denario et uno (dg: 

va) ort census exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 
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Berwout et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 127r 08 zo 24-05-1405. 

De broers Henricus, Willelmus en Godefridus, kvw Willelmus Posteel, 

verklaarden ontvangen te hebben van Heijlwigis wv hun grootvader Willelmus 

Coelner, alle contracten, goederen en brieven die aan voornoemde broers 

behoren mbt goederen die wijlen voornoemde Willelmus Coelner in 

vruchtgebruik bezat van de kant van en sinds het overlijden van zijn eerste 

vrouw Herzewijndis grootmoeder van voornoemde broers. 

 

-. 

Henricus Willelmus et Godefridus fratres liberi quondam Willelmi Posteel 

palam recognoverunt (dg: eis) se ab Heijlwige relicta quondam Willelmi 

Coelner avi olim dictorum Henrici Willelmi et Godefridi recepisse omnes 

et singulos contractus #bona quecumque# ac litteras quascumque (dg: ad 

#et bona#) ad dictos fratres spectantes mentionem facientes de 

quibuscumque bonis que dictus quondam Willelmus Coelner possidebat 

tamquam usufructuarius scilicet ex parte et post obitum quondam 

Herzewijndis olim sue prime uxoris (dg: clamans dictam Heijlwigem et eius 

bona inde quitum et quecumque bona que idem W) avie olim dictorum fratrum 

ut ipsi dicebant clamantes inde quitum (dg: testes) promittentes indivisi 

super omnia ratam servare. Testes (dg: Goeswinus) Theodericus et 

Goeswinus datum dominica vocem. 

 

BP 1184 f 127r 09 do 07-05-1405. 

Henricus Coelborner droeg over aan Johannes zv Petrus zvw Petrus Jans soen 

een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Loervoert, tussen zijn broer 

Ghibo enerzijds en Ghibo Weijhaze anderzijds, met een eind strekkend aan 

het gemene water, belast met 1 oude groot aan de hertog en een b-erfcijns 

van 30 schelling geld. 

 

Henricus Coelborner peciam terre sitam in parrochia de Helvoert ad locum 
!Loervoert inter hereditatem Ghibonis sui fratris ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Weijhaze ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

aquam ut dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: Peters soen fi) 

filio Petri filii quondam Petri Jans soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ex) uno antiquo grosso 

domino nostro duci et hereditario censu XXX solidorum monete. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 127r 10 do 07-05-1405. 

Voornoemde Johannes zv Petrus zvw Petrus Jans soen beloofde aan voornoemde 

Henricus Coelborner 20 nieuwe gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen aanstaande (vr 01-10-1405) en de andere 

helft met Sint-Philippus-en-Jacobus over een jaar (za 01-10-1406). 

 

Dictus Johannes filius Petri promisit super omnia dicto Henrico 

Coelborner XX nu gulden seu valorem mediatim ad Philippi et Jacobi 

apostolorum proxime futurum et mediatim a festo beatorum Philippi et 

Jacobi proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.127v. 

 quinta post misericordia: donderdag 07-05-1405. 

 sexta post misericordia: vrijdag 08-05-1405. 

 

BP 1184 f 127v 01 do 07-05-1405. 

Walterus zvw Johannes Willems soen droeg over aan Henricus van den 

Vendijcke zvw Arnoldus (1) al zijn goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, (2) al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Walterus. 
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Walterus filius quondam Johannis Willems soen omnia et singula sua 
!mobilia et immobilia hereditaria et parata quecumque (dg: locorum 

consistentia) sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

necnon omnia et singula sua bona hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia ut dicebat hereditarie supportavit Henrico van den Vendijcke 

filio quondam Arnoldi promittens super omnia ratam servare. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum quinta post miam. Tradatur dicto Waltero. 

 

BP 1184 f 127v 02 do 07-05-1405. 
Theodericus† Snoec van Herende 

1. Arnoldus van Arle (*) Elizabeth (BP 1184 f 127v 04 en 05). 

2. Luijta† (*) Udemannus† van der Veste (deze echtelieden waren doorgehaald) 

a. Johannes Luijten. 

b. Willelmus Luijten. 

c. Aleijdis. 

3. Margareta (*) Arnoldus van Dijeperbeke. (BP 1184 f 127v 03). 

Arnoldus van Arle zvw Theodericus Snoec van Herende verkocht aan de broers 

Johannes Luijten en Willelmus Luijten, tbv hen en hun zuster Aleijdis (dg: 

kvw Udemannus van der Veste door wijlen voornoemde Udemannus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Luijta dvw voornoemde Theodericus), 2 penning oude cijns 

en een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek 

bij Arle te betalen en te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat 

Grote Herens, in Beek bij Arle, (2) een stuk land, gnd dat Cleijne Herens, 

in Beek bij Arle, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

gaande uit alle goederen en erfgoederen van Jordanus van Verlaer, in Beek 

bij Arle, ter plaatse gnd Donckersvoert, welke 2 penning cijns en pacht van 

3 mud eerstgenoemde Arnoldus gekocht had van Bodo Berniers soen van Erpe. 

Zou een van voornoemde kopers of Aleijdis overlijden zonder wettig 

nageslacht dan gaat het deel van de overledene naar de overlevenden. 

 

Arnoldus de Arle filius quondam Theoderici Snoec de Herende duos denarios 

antiqui census et hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Helmont solvendos hereditarie purificationis et in parrochia de Beke 

prope Arle tradendos ex quadam pecia terre dicta communiter dat Grote 

Herens sita in dicta parrochia de Beke atque ex quadam pecia terre dicta 

communiter dat Cleijne Herens sita in dicta parrochia atque ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie ex omnibus et singulis bonis et hereditatibus Jordani de 

Verlaer sitis in dicta parrochia in loco dicto communiter Donckersvoert 

quos duos denarios census (dg: primodictus Ar) et paccionem trium 

modiorum siliginis primodictus Arnoldus erga Bodonem Berniers soen de 

Erpe emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

(dg: Luijten) #Luijten# et Willelmo (dg: suo) #Luijten# fratribus (dg: 

liberis quondam Udemanni van der Veste ab eodem quodam Udemanno et 

quondam Luijta sua uxore filia primodicti quondam Theoderici pariter 

genitis ad opus eorum et ad opus Aleijdis sororis ad op de Arle) ad opus 

eorum et ad opus Aleijdis (dg: sue) eorum sororis supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali conditione si contingat aliquem 

aut aliquam dictorum !venditorum et Aleijdis decedere absque prole 

legitima ab eis (dg: ae) aut ea generanda superviva remanente quod tunc 

pars huiusmodi decedentis devolvetur ad alium seu aliam aut alios pertunc 

supervivos (dg: r) remanentes. Testes Theodericus et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1184 f 127v 03 do 07-05-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Arle zvw Theodericus Snoec van Herende verkocht aan 

voornoemde broers Johannes Luijten en Willelmus Luijten, tbv hen en hun 

zuster Aleijdis, een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit ¼ deel dat aan Arnoldus 

van Dijeperbeke en zijn vrouw Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende 

was gekomen na overlijden van de ouders van voornoemde Margareta in de 

goederen gnd het Goet te Wolfsberch, in Asten, welke pacht aan hem verkocht 
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was door voornoemde Arnoldus van Dijeperbeke. Met voorwaarde als hierboven: 

zou een van voornoemde kopers of Aleijdis overlijden zonder wettig 

nageslacht dan gaat het deel van de overledene naar de overlevenden. 

 

Dictus Arnoldus annuam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Asten solvendam hereditarie purificationis et supra bona 

infrascripta tradendam ex quarta parte que Arnoldo de Dijeperbeke et 

Margarete sue uxori filie quondam Theoderici Snoec de Herende de morte 

quondam parentum eiusdem Margarete successione advoluta in bonis dictis 

tGoet te Wolfsberch sitis in parrochia de Asten et in attinentiis 

eorundem bonorum universis venditam sibi ab Arnoldo de Dijeperbeke 

predicto prout in litteris hereditarie vendidit dictis Johanni Luijten et 

Willelmo Luijten fratribus ad opus eorum et dicte Aleijdis (dg: sue) 

eorum sororis #supportavit cum litteris et jure# promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere addita conditione ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 127v 04 do 07-05-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Arle zvw Theodericus Snoec van Herende verkocht aan 

voornoemde broers Johannes Luijten en Willelmus Luijten, tbv hen en hun 

zuster Aleijdis, een n-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en 

tuin, in Beek bij Arle, tussen {hier staan twee korte streepjes} van 

Roverus nzvw hr Thomas Scolaster priester enerzijds en een stroom aldaar 

anderzijds, (2) 2 stukken land, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd Voshoeve, 

(3) alle goederen van voornoemde verkoper, gelegen in Beek bij Arle. De 

pacht mag pas geheven worden na overlijden van voornoemde verkoper en zijn 

vrouw Elizabeth beiden. Met voorwaarde als hierboven: zou een van 

voornoemde kopers of Aleijdis overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat 

het deel van de overledene naar de overlevenden. 

 

Dictus Arnoldus hereditarie vendidit dictis Johanni et Willelmo ad opus 

eorum et dicte Aleijdis eorum sororis hereditariam paccionem XV lopinorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et 

supra hereditates infrascriptas tradendam ex domo et area (dg: et area 

et) et orto sitis in parrochia de Beke prope Arle inter hereditatem {hier 

staan twee korte streepjes} Roveri (dg: Moedels) filii naturalis quondam 

domini Thome Scolaster presbitri ex uno et inter (dg: hereditatem) 

quandam aquam ibidem fluentem ex alio atque ex (dg: pecia terre sita in 

dicta parrochia) duabus peciis terre sitis in dicta parrochia ad locum 

dictum Voshoeve insuper ex omnibus et singulis bonis dicti venditoris 

quocumque locorum in dicta parrochia consistentibus ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et sufficientem facere (dg: addita conditione ut 

supra) salvo tamen quod dicta paccio non poterit levari aut quovis modo 

prosequi nisi post obitum dicti venditoris et post obitum Elizabeth sue 

uxoris (dg: le) amborum addita conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 127v 05 do 07-05-1405. 

Voornoemde broers Johannes Luijten en Willelmus Luijten beloofden aan 

voornoemde Arnoldus van Arle zvw Theodericus Snoec van Herende en zijn 

vrouw Elizabeth een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Beek bij Arle te leveren. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Dicti Johannes et Willelmus fratres promiserunt indivisi super habita et 

habenda dicto Arnoldo quod ipsi dabunt et solvent eidem Arnoldo et 

Elizabeth sue uxori vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure 

de (dg: Busco) #Helmont# anno quolibet ad vitam eorundem vel alterius 

eorum diutius viventis et non ultra purificationis in Beke prope Arle 

tradendam tali conditione quod alter eorum diutius viventium! dictam 

pensionem integraliter possidebit scilicet cum ambo mortui fuerint erunt 
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quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 127v 06 vr 08-05-1405. 

Anthonius van den Doern verkocht aan Petrus zvw Willelmus van Gherwen van 

Scijndel een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen 

Aelbertus van Dinther enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 

een b-erfpacht van 2 mud rogge en een b-erfcijns van 2½ oude groot 

Tournoois aan erfg vw Volcwinus Mijs soen van Amersfoirt en 4 penningen 

cijns aan de heren van Sint-Truiden. 

 

Anthonius van den Doern peciam terre sitam in parrochia de Scijn#de#le ad 

locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Aelberti de Dinther ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro 

filio quondam Willelmi de Gherwen de Scijndel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis (dg: heredibus quondam Volcwini Mijs soen de 

Amersfoirt) et hereditario censu duorum et dimidii antiquorum grossorum 

Turonensium heredibus quondam Volcwini Mijs soen de Amersfoirt et (dg: 

he) IIII denariis census dominis (dg: ab) de sancto Trudone ut dicebat. 

Testes Spina et Neijnsel datum sexta post miam. 

 

BP 1184 f 127v 07 vr 08-05-1405. 

Willelmus van Berze en Theodericus die Snijder van Zeelst, poorters van Den 

Bosch, verklaarden op vordering van de rechter dat wijlen Johannes van 

Berze van der Heijden poorter van Den Bosch was ten tijde dat hij zijn zoon 

Johannes Cuper verwekte en dat voornoemde Johannes Cuper een geboren 

poorter van Den Bosch is. 

 

Nos Jacobus Tijt Spina Neijnsel et Gerardus notum facimus quod coram 

nobis constituti Willelmus de Berze et Theodericus die Snijder de Zeelst 

opidani in Busco et ad requestam judicis tactis sacrosanctis unanimiter 

deposuerunt quod (dg: Johannes die Cuper filius) quondam Johannes de 

Berze van der Heijden fuit opidanus de Busco tempore quo ipse (dg: 

generavit) genuit Johannem Cuper suum filium et quod idem Johannes Cuper 

est opidanus dicti opidi natus in Busco predicto datum (dg: quinta post) 

sexta post miam. 

 

1184 f.128r. 

 sexta post misericordia: vrijdag 08-05-1405. 

 sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1405. 

 

BP 1184 f 128r 01 vr 08-05-1405. 

(dg: Destijds had Henricus zvw Henricus van der Teijnden). 

 

(dg: notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Henrici van der 

Teijnden). 

 

BP 1184 f 128r 02 vr 08-05-1405. 

Theodericus zvw Danijel gnd Deenken van Oerscot verkocht aan Johannes van 

Ghemert een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, tussen voornoemde 

Johannes van Ghemert enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Johannes van Ghemert en met het andere eind aan 

Elizabeth Ruesen. 

 

Theodericus filius quondam Danijelis dicti Deenken de Oerscot peciam 

terre sitam in parrochia de Berchen ad locum dictum Duer inter 

hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter communem vicum (dg: quo) 
!tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis de Ghemert et cum 

reliquo fine ad hereditatem Elizabeth Ruesen ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Jo) dicto Johanni de Ghemert promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere etc. Testes Spina et Gerardus datum 



Bosch’ Protocol jaar 1405 04. 112 

sexta post miam. 

 

BP 1184 f 128r 03 vr 08-05-1405. 

Destijds had Henricus zvw Henricus van der Teijnden uitgegeven aan Johannes 

die Ridder, zijn vrouw Katherina wv Johannes Nesen soen, en Arnoldus, Agnes 

en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen Johannes Nesen soen alle 

goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zusters Heilwigis 

en Margareta, dvw voornoemde Henricus van der Teijnden, echter voor 

voornoemde Hennricus gereserveerd het recht van weg vanaf de gemene weg 

achterwaarts over erfgoed van wijlen voornoemde Heijlwigis en Margareta, 

welk erfgoed gelegen is in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast Engbertus 

Smeedts, tot aan erfgoed van eerstgenoemde Henricus; de uitgifte was gedaan 

voor de lasten die eruit gaan en voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Oisterwijk. Vervolgens had eerstgenoemde Henricus voornoemde pacht 

verkocht aan de broers Petrus den Meijer en Arnoldus Meijer, kv Johannes 

die Meijer. Arnoldus die Meijer zv Johannes die Meijer droeg thans over aan 

aan eerstgenoemde Henricus het recht van weg over het erfgoed van 

voornoemde wijlen Heijlwigis en Margareta. Voor al het overige blijven voor 

voornoemde Petrus die Meijer en Arnoldus die Meijer hun brieven van kracht. 

Voornoemde Arnoldus en met hem zijn vader Johannes beloofden dat voornoemde 

Petrus den Meijer het voornoemde van waarde zal houden en afstannd zal 

doen. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Henrici van der 

Teijnden omnia et singula bona sibi de morte quondam Heilwigis et 

Margarete suarum sororum filiarum dicti quondam Henrici van der Teijnden 

successione advoluta quocumque locorum consistentia salvo dicto Henrico 

pleno jure eundi redeundi et cum bestiis et curribus pergendi a communi 

platea retrorsum per hereditatem quondam Heijlwigis et Margarete suarum 

sororum predictarum sita! in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver 

juxta hereditatem Engberti Smeedts ad hereditatem primodicti Henrici 

dedisset ad hereditarium pactum Johanni die Ridder Katherine sue uxori 

relicte quondam Johannis Nesen soen Arnoldo Agneti et Katherine liberis 

dictorum Katherine et quondam Johannis Nesen soen scilicet pro oneribus 

exinde solvendis et faciendis et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oesterwijc prout in litteris cumque primodictus 

Henricus dictam paccionem hereditarie (dg: suportass) vendidisset #et 

supportasset# Petro den Meijer et Arnoldi Meijer fratribus #liberis# 

Johannis die Meijer cum litteris et jure prout in litteris (dg: 

constitutus igitur) constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Arnoldus die Meijer filius Johannis die Meijer (dg: et cum) supradictum 

jus viandi per hereditatem dictarum quondam Heijlwigis et Margarete 

hereditarie supportavit (dg: supportavit) primodicto Henrico salvo tamen 

dictis Petro die Meijer et Arnoldo die Meijer suis litteris predictis 

quoad omnia alia in eisdem contenta in suo vigore permansuris perpetue et 

duraturis promittentes dicti Arnoldus et cum eo Johannes eius pater 

indivisi super omnia ratam servare et dictum Petrum den Meijer (dg: 

super) premissa facere (dg: ratificare) rata servare perpetue et super 

dicto jure ad opus primodicti Henrici facere renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 128r 04 za 09-05-1405. 

Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Johannes zv Godefridus 

Vos van Beilver (1) een huis, erf, tuin en aangelegen akker, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Johannes van Loen enerzijds en Henricus zvw 

Nijcholaus van Laerhoven anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

Lambertus van Luijssel, (2) een stuk land, gnd die Midacker, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Jacobus Ghiben enerzijds en wijlen Johannes 

Beren en Walterus van den Nuwenhuze anderzijds, (3) de helft van een beemd, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Daspelaer, tussen 
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Johannes Beecmans enerzijds en Johannes Gielijs soen en Henricus zvw 

Nijcholaus van Laerhoven anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt 

tegen de andere helft die behoort aan Jacobus van Laerhoven; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 2½ penning cijns aan de naburen van Haaren, (b) 1/3 

deel van een penning hertogencijns, (c) 4½ penning oude cijns aan het 

klooster van Tongerlo, (d) de dijken die erbij horen, (e) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, van Oisterwijk, aan een altaar van de H.Maria-Maagd in de 

kerk van Oisterwijk, en thans voor (f) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes II boddrager. 

Engbertus filius quondam Elije van den Hezeacker domum aream et ortum ac 

agrum sibi adiacentem sitos in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver 

inter hereditatem Johannis de Loen ex uno et hereditatem Henrici filii 

quondam Nijcholai de Laerhoven ex alio tendentes a communi vico ad 

hereditatem Lamberti de Luijssel item peciam terre dictam die Midacker 

sitam in parrochia et loco predictis inter hereditatem Jacobi Ghiben ex 

uno et hereditatem quondam Johannis Beren et (dg: quondam) Walteri van 

den Nuwenhuze ex alio item (dg: unum) #medietatem# prati (dg: -um) siti 

(dg: -um) in parrochia et loco predictis in loco dicto Daspelaer inter 

hereditatem Johannis Beecmans ex uno et Johannis Gielijs soen et Henrici 

filii quondam Nijcholai de Laerhoven ex alio et que medietas dividitur 

annuatim quod exponetur rijdt contra reliquam medietatem eiusdem prati ad 

Jacobum de Laerhoven spectantem ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni filio Godefridi Vos de Beilver ab eodem hereditarie possidendos 

pro duobus et dimidio denariis census vicinis de Haren (dg: et dimidio) 

tercia parte unius denarii census domino duci atque quatuor et dimidio 

denariis antiqui census conventui de Tongerlo exinde solvendis et pro 

aggeribus ad premissa spectantibus (dg: dandis et observandis hereditarie 

terminis et modo ad hoc debitis et consuetis atque pro) et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oesterwijc cuidam 

altari beate Marie virginis in ecclesia de Oesterwijc exinde solvenda 

dandis et observandis etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Goeswinus et Tijt datum sabbato post miam. 

 

BP 1184 f 128r 05 za 09-05-1405. 

Voornoemde Johannes zv Godefridus Vos en zijn broer Jordanus beloofden aan 

voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker (1) 13 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), (2) 13 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407), (3) 13 lopen 

rogge, Bossche maat, en 32½ Hollandse gulden van graaf Willelmus of de 

waarde met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Godefridi Vos #Jordanus eius frater# promisit! 

super omnia dicto Engberto (dg: ad spacium trium annorum) #XIII lopinos 

siliginis mensure de Busco ad# festum purificationis proxime futurum (dg: 

sine medio sequentium anno quolibet eorundem) #et# tredecim lopinos 

siliginis mensure de Busco (dg: et pro primo termino in festo 

purificationis proxime futuro et sic deinceps dicto spacio durante) #a 

purificationis proxime futuro ultra annum et XIII lopinos siliginis dicte 

mensure# atque XXXII et dimidium Hollant gulden comitis Willelmi seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 128r 06 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Jordanus zv 

Godefridus Vos (1) een tuin, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Henricus Meester Henrics enerzijds en Johannes Bonen anderzijds, strekkend 
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vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Henricus Meester Henrics, (2) een 

stuk land, gnd die Capelle Acker, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast 

de kapel van Beilver, tussen Willelmus Vos enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, aan het klooster van Porta Celi bij Den Bosch, en thans voor 

een n-erfpacht {f.182v} van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Jordanus. 

Dictus Engbertus quendam ortum situm in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Henrici (dg: filii quondam magistri Henrici) Meester Henrics 

ex uno et hereditatem Johannis Bonen ex alio tendentem a communi platea 

ad hereditatem dicti Henrici Meester Henrics item peciam terre dictam die 

Capelle Acker sitam in parrochia et loco predictis juxta capellam de (dg: 

Haren) Beilver inter hereditatem Willelmi Vos ex uno et inter communem 

viam ex alio dedit ad hereditarium pactum Jordano filio Godefridi Vos ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco conventui de Porta Celi prope Buscum danda etc 

atque pro hereditaria 

 

1184 f.128v. 

 sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1405. 

 

BP 1184 f 128v 01 za 09-05-1405. 

paccione X lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Goeswinus et Tijt datum sabbato post miam. 

 

BP 1184 f 128v 02 za 09-05-1405. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan voornoemde Engbertus 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) en 15 Hollandse 

gulden van wijlen Willelmus met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te 

leveren en te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Jordanus promisit super omnia (dg: dicto Engberto) se daturum 

dicto Engberto (dg: ad spacium trium annorum festum) #sex lopinos 

siliginis mensure de Busco in festo# purificationis proxime futuro (dg: 

sine medio sequentium anno quolibet eorundem trium annorum sex lopinos 

siliginis mensure de Busco) et (dg: in) pro primo termino in festo 

purificationis proxime futuro atque XV Hollant gulden Willelmi quondam 

seu valorem a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. 

 

BP 1184 f 128v 03 za 09-05-1405. 

Voornoemde Jordanus zv Godefridus Vos en zijn broer Johannes beloofden aan 

voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker (1) 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), (2) 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407), (3) 6 lopen 

rogge, Bossche maat, en 15 Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of 

de waarde met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te leveren en te 

betalen. 

 

Dictus Jordanus #et Johannes eius frater# promisit! super omnia (dg: 

dicto Eng) se soluturum dicto Engberto sex lopinos siliginis mensure de 

Busco in festo purificationis proxime futuro et tantum a purificationis 

proxime futuro ultra annum et (dg: tantum a purificationis proxime futuro 

ultra) sex lopinos siliginis dicte mensure atque XV Hollant gulden 

comitis quondam Willelmi #seu valorem# a purificationis proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 128v 04 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Johannes die 

Meijer (1) de helft van de helft van een beemd, gnd die Groet Beemt, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen het water gnd die Aa en het water 

gnd die Beke, welke helft van de beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft, (2) 1 bunder beemd, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen kvw Zibbo van der Schueren enerzijds en een bunder beemd, behorend 

aan voornoemde Engbertus en Everardus Zibben soen van der Schueren, 

anderzijds, (3) de helft van laatstgenoemde bunder beemd van voornoemde 

Engbertus en Everardus, (4) een stuk weide, aldaar, tussen Johannes Priem 

enerzijds en voornoemde Everardus Zibben soen anderzijds, (5) de wegen die 

bij het voornoemde horen, (6) ¼ deel van een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, welk ¼ deel Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven moet betalen aan 

voornoemde Engbertus, gaande uit een akker, gnd Rubosschen Acker, in 

Haaren; de uitgifte geschiedde voor (a) 17¼ lopen rogge b-erfpacht, Bossche 

maat, aan erfg vw {hier staan twee puntjes: ..} Bexkinus Dicbier, (b) ¼ 

deel van een b-erfcijns van 30 schelling geld aan de h.geest in Helvoirt, 

(c) 1 oude groot aan de abdij van Berne, en thans voor (d) een n-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes. 

Dictus Engbertus (dg: quartam partem) #medietatem medietatis# cuiusdam 

prati (dg: siti in parrochia et loco predictis) dicti die Groet Beemt 

siti in parrochia et loco predictis inter aquam dictam die Aa et aquam 

dictam die Beke et que medietas dicti prati dividitur annuatim contra 

reliquam medietatem dicti prati prout ibidem sita est et ad dictum 

Engbertum pertinere dinoscitur (dg: ut dicebat) item unum bonarium prati 

situm in parrochia et loco predictis inter hereditatem liberorum quondam 

Zibbonis van der Schueren ex uno et inter quoddam #bonarium prati 

spectans ad# (dg: hereditatem Theoderici Ravens) dictum Engbertum et #ad# 

Everardum Zibben soen van der Schueren ex alio atque medietatem jamdicti 

bonarii prati dictorum Engberti et Everardi insuper peciam pascue sitam 

ibidem inter hereditatem Johannis Priem ex uno et hereditatem dicti 

Everardi Zibben soen ex alio simul cum (dg: via) viis ad premissa 

spectantibus insuper quartam partem hereditarii census XL solidorum 

monete (dg: quem) #quam# Henricus filius quondam Nijcholai de (dg: H) 

Laerhoven solvere tenetur dicto Engberto ex quodam agro dicto Rubosschen 

Acker cum suis attinentiis sitis in dicta parrochia ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni die Meijer ab eodem hereditarie possidendas 

pro XVII lopinis et quarta parte unius lopini siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Busco heredibus quondam {hier staan twee puntjes: 

..} Bexkini Dicbier et pro quarta parte hereditarii census XXX solidorum 

antiqui census mense sancti spiritus in Helvoert et pro uno grosso 

antiquo conventui de Berna dandis etc et pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 128v 05 za 09-05-1405. 

Voornoemde Johannes die Meijer beloofde aan voornoemde Engbertus zvw Elijas 

van den Hezeacker (1) 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1406), (2) 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een 

jaar (wo 02-02-1407), (3) 10 lopen rogge, Bossche maat, en 25 Hollandse 

gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (do 

02-02-1408) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Johannes die Meijer promisit super omnia dicto Engberto X lopinos 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum et !et decem 

lopinos siliginis dicte mensure a purificationis proxime futuro ultra 

annum et decem lopinos siliginis (dg: a pro purificationis proxime futuro 

ultra d) atque XXV Hollant gulden comitis quondam Willelmi seu valorem a 
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purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 128v 06 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Johannes Boen 

een stuk land, gnd die Hesselling, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen voornoemde Johannes Boen enerzijds en Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1¼ oude 

groot aan het klooster van Tongerlo, (2) 1 schelling gemeen paijment aan de 

kerk en priester van Haaren, en thans voor (3) een n-erfpacht van 3 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes II boddrager. 

Dictus Engbertus peciam terre dictam die Hesselling sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Johannis (dg: Bonen) #Boen# ex uno et 

Theoderici Rover filii domini quondam Johannis Rover militis ex alio 

dedit ad hereditarium !dicto Johanni Boen ab eodem hereditarie 

possidendam pro uno grosso antiquo et quarta parte unius grossi antiqui 

conventui de Tongerlo et uno solido communis pagamenti ecclesie ac 

presbitro de Haren exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 128v 07 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Godefridus 

Poijnenborch een stuk land, gnd die Steilt, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Henricus Appel enerzijds en voornoemde Godefridus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1¼ oude groot aan het klooster van 

Tongerlo, en thans voor een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Godefridus II boddrager. 

Dictus Engbertus peciam terre dictam die Steilt sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Henrici Appel ex uno et hereditatem 

Godefridi Poijnenborch ex alio (dg: de) ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum dicto Godefrido ab eodem hereditarie possidendam pro uno antiquo 

grosso et quarta parte unius grossi antiqui (dg: d) conventui de Tongerlo 

dandis etc atque pro hereditaria paccione trium lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 128v 08 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Johannes zvw 

Zibbo van der Schueren (1) een stuk land, gnd Hesselling, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder 

enerzijds en wijlen Zibbo van der Schueren anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd die Castart, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Lambertus van 

Luijssel enerzijds en Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder en 

Luijtgardis van der Teijnden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1¼ 

oude groot aan het klooster van Tongerlo {waarschijnlijk uit het 

eerstgenoemde stuk land}, en thans voor (b) een n-erfpacht van 6 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes. 

Dictus Engbertus peciam terre dictam Hesselling sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Theoderici Rover filii domini quondam 

Johannis Rover militis ex uno et hereditatem quondam Zibbonis van der 

Schueren ex alio #+ {met + in linker marge; hier BP 1184 f 129r 01 

invoegen}# ut dicebat dedit ad hereditariun pactum Johanni filio quondam 
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Zibbonis van der Schueren ab eodem hereditarie possidenda[s] pro uno 

antiquo grosso et quarta parte unius antiqui grossi conventui de Tongerlo 

dandis etc et pro hereditaria paccione (dg: quatuor) #sex# lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.129r. 

 sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1405. 

 

BP 1184 f 129r 01 za 09-05-1405. 

+ {Invoegen in BP 1184 f 128v 08}. 

(dg: dictus Engbertus) peciam terre #dictam die Castart# sitam in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Lamberti de Luijssel ex uno 

et Theoderici Rover filii domini quondam Johannis Rover militis (dg: e) 

et Luijtgardis van der Teijnden ex alio ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Zibbonis). 

 

BP 1184 f 129r 02 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Johannes zvw 

Arnoldus Gielijs soen een stuk land, gnd die Castart, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Johannes van den Venne enerzijds en Lambertus 

van Luijssel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes. 

Dictus Engbertus peciam terre dictam die Castart sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Johannis van den Venne ex uno et 

hereditatem Lamberti de Luijssel ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni filio quondam Arnoldi Gielijs soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 129r 03 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Arnoldus van 

den Broec zvw Willelmus een stuk land, gnd die Ravens Nest, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Henricus Meester Henrics enerzijds en 

voornoemde Arnoldus van den Broec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 

oude groot aan de h.geest in Oisterwijk, en thans voor een n-erfpacht van 4 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Arnoldus II boddrager. 

(dg: item) Dictus Engbertus peciam terre dictam die Ravens Nest sitam in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Henrici Meester Henrics ex 

uno et hereditatem Arnoldi van den Broec #filii quondam Willelmi# ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Arnoldo van den Broec ab 

eodem hereditarie possidendam pro uno antiquo grosso mense sancti 

spiritus in Oesterwijc dando etc et pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 129r 04 za 09-05-1405. 

Voornoemde Arnoldus van den Broec zvw Willelmus beloofde aan voornoemde 

Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker (1) 3 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), (2) 3 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407), (3) 3 lopen rogge, Bossche maat, en 

7½ Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis 
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over 2 jaar (do 02-02-1408) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Engberto tres lopinos 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum et tantum a 

purificationis proxime futuro ultra annum et tantum atque septem et 

dimidium Hollant gulden comitis quondam Willelmi seu valorem a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 129r 05 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Arnoldus die 

Bont zv Walterus Bont (1) een stuk beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Walterus Coptiten enerzijds en Henricus zv Nijcholaus van 

Laerhoven anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan laatstgenoemde 

Henricus, (2) een akker, aldaar, tussen Henricus Appels enerzijds en 

Lambertus van Luijssel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

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

leveren. 

 

Solvit Arnoldus II boddrager. 

(dg: item peciam pra) Dictus Engbertus peciam prati siti! in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Walteri Coptiten ex uno et hereditatem 

Henrici filii Nijcholai de Laerhoven ex alio tendentem a communi vico ad 

hereditatem Henrici jamdicti item quendam agrum terre situm ibidem inter 

hereditatem Henrici Appels ex uno et hereditatem Lamberti de Luijssel ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo die Bont filio (dg: 

quo) Walteri Bont ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 129r 06 za 09-05-1405. 

Voornoemde Arnoldus die Bont zv Walterus Bont en Henricus van Krekelhoven 

beloofden aan voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker (1) 7½ 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), (2) 7½ 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407), (3) 

7½ lopen rogge, Bossche maat, en 18¾ Hollandse gulden van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te leveren 

en te betalen. 

 

Dictus Arnoldus #et Henricus de Krekelhoven# promisit! super omnia dicto 

Engberto septem et dimidium lopinos siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum et tantum a purificationis proxime futuro 

ultra annum et tantum atque XIX Hollant gulden comitis quondam Willelmi 

seu valorem minus tamen quarta parte unius Hollant gulden a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 129r 07 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Henricus van 

Krekelhoven (1) een stuk beemd, gnd die Groet Weij, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven enerzijds en 

voornoemde Henricus van Krekelhoven anderzijds, met een weg die bij dit 

stuk beemd hoort, (2) een stuk land, gnd dat Gherstlant, aldaar, tussen 

voornoemde Henricus van Krekelhoven enerzijds en Everardus zvw Zibbo van 

der Schueren, Henricus Meester Henrics en Jacobus van Laerhoven anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 15 penning nieuwe hertogencijns gaande uit 

voornoemd stuk beemd, en thans voor een n-erfpacht van 28 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 
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Solvit Henricus et scabini noluerunt. 

(dg: item) Dictus Engbertus peciam prati dicti! die Groet Weij sitam in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Henrici filii #quondam# 

Nijcholai de Laerhoven ex uno et hereditatem Henrici de Krekelhoven ex 

alio simul cum quadam via ad dictam peciam prati spectante item peciam 

terre dictam dat Gherstlant sitam ibidem inter hereditatem dicti Henrici 

(dg: ex) de Krekelhoven ex uno et hereditatem Everardi filii quondam 

Zibbonis van der Schueren Henrici Meester Henrics et Jacobi de Laerhoven 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Henrico de 

Krekelhoven ab eodem hereditarie possidendas pro XV denariis novi census 

domino duci ex dicta #pecia# prati (dg: -o) solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione XXVIII lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 129r 08 za 09-05-1405. 

Voornoemde Henricus van Krekelhoven en Henricus Metten beloofden aan 

voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker (1) 14 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), (2) 14 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407), (3) 14 lopen 

rogge, Bossche maat, en 35 Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde 

etc, met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Henricus de Krekelhoven (dg: promisit super omnia) et Henricus 

Metten promiserunt indivisi super omnia dicto Engberto XIIII lopinos (dg: 

reg) siliginis ad purificationis proxime futurum et tantum a 

purificationis proxime futuro ultra annum et tantum atque XXXV Hollant 

gulden #dicte monete vel valorem etc# a purificationis proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 129r 09 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Ghibo 

Lambrechts soen (1) een stuk land, gnd die Hovel Steghe, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Jacobus van Laerhoven en voornoemde Ghibo 

enerzijds en voornoemde Ghibo anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Mispelteren Hof, aldaar, tussen Jacobus van Laerhoven enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 8 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Ghibo II boddrager. 

Dictus Engbertus peciam terre dictam die Hovel Steghe sitam in parrochia 

et loco predictis inter hereditatem Jacobi de Laerhoven et Ghibonis 

Lambrechts soen ex uno et hereditatem (dg: jamdicti) jamdicti Ghibonis ex 

alio item peciam terre dictam die Mispelteren Hof sitam ibidem inter 

hereditatem Jacobi de Laerhoven ex uno et inter communem viam ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Ghiboni ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.129v. 

 sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1405. 

 secunda post jubilate: maandag 11-05-1405. 

 

BP 1184 f 129v 01 za 09-05-1405. 

Voornoemde Ghibo Lambrechts soen en Arnoldus van den Broec zvw Willelmus 

beloofden aan voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker (1) 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), (2) 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407), (3) 4 
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lopen rogge, Bossche maat, en 10 Hollandse gulden van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te leveren 

en te betalen. 

 

Ghibo Lambrechts soen #et Arnoldus van den Broec filius quondam Willelmi# 

promiserunt super omnia dicto Engberto quatuor lopinos siliginis ad 

purificationis proxime futurum et tantum a purificationis proxime futuro 

ultra annum et tantum atque decem Hollant gulden comitis quondam Willelmi 

seu valorem a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes Goeswinus et Tijt datum sabbato post miam. 

 

BP 1184 f 129v 02 za 09-05-1405. 

Voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker gaf uit aan Everardus 

Zibben soen van der Schueren een stuk land, gnd Cleijn Steltken, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Fredericus Sceper en erfg vw Johannes van 

der Kijnder enerzijds en voornoemde Everardus anderzijds; de uitgifte 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Engbertus II boddrager. 

Dictus Engbertus peciam terre dictam Cleijn (dg: Steil) Steltken sitam in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem (dg: q) Frederici Sceper et 

heredum quondam Johannis van der Kijnder ex uno et hereditatem Everardi 

Zibben soen van der Schueren ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum dicto Everardo pro hereditaria paccione unius sextarii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco (dg: 

danda) tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 129v 03 ma 11-05-1405. 

Willelmus zv Gerardus van Rode maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, aan hem verkocht door 

Johannes Zueteric van Oirscot. 

 

Solvit. 

Willelmus filius Gerardi de Rode hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Oirscot venditam sibi a Johanne Zueteric de Oirscot 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Spina et Gerardus datum 

secunda post jubilate. {Hierna enige onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 129v 04 za 09-05-1405. 

Arnoldus Rover Snobben droeg over aan Wijskinus zvw Theodericus Neven soen 

een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit 

een huis en erf van Eustatius gnd Staes smid, waarin Rijxkinus gnd Gast 

woonde en waarin voornoemde Eustatius thans woont, in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, naast erfgoed van Arnoldus Steenman, welke cijns aan 

Petrus van Ghendren zv Petrus van Ghendren van Vlijmen was verkocht door 

voornoemde Eustatius, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus Rover Snobben hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis baptiste ex domo et area 

Eustatii dicti Staes fabri in qua Rijxkinus dictus Gast commorari 

consuevit et in qua idem Eustatius ad presens moratur sita in Busco in 

vico selliparorum contigue juxta hereditatem Arnoldi Steenman venditum 

Petro de Ghendren filio Petri de Ghendren de Vlijmen ab Eustatio predicto 

prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Wijskino filio quondam Theoderici Neven soen cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum sabbato post miam. 
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BP 1184 f 129v 05 za 09-05-1405. 

Aleijdis Loijer droeg over aan Arnoldus van den Dijc een b-erfcijns van 4 

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

Kerstmis, gaande uit een hoeve van Johannes gnd Coninc Jan van Steensel 

wapenkoning, in Cromvoirt, welke cijns aan Beatrix wv Johannes Pellap was 

verkocht door Johannes Coninc Jan van Steensel wapenkoning, en welke cijns 

nu aan haar behoort. 

 

Aleijdis Loijer cum tutore hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex manso 

Johannis dicti Coninc Jan de Steensel regis armorum sito in Crumvoert et 

ex attinentiis dicti mansi universis venditum Beatrici relicte quondam 

Johannis Pellap a Johanne Coninc Jan de Steensel rege armorum prout in 

litteris (dg: hereditarie supportavit Ard) et quem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo van den Dijc cum litteris et jure 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Tijt et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 129v 06 za 09-05-1405. 

Nijcholaus die Grauwe en Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van Gheel beloofden 

aan Johannes van Ghemert 15 1/3 Rijnse gulden, 67 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405), hetzelfde 

bedrag met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) en hetzelfde bedrag met Sint-

Remigius over een jaar (za 01-10-1406) te betalen. 

 

Nijcholaus die Grauwe et Arnoldus de Gheel filius quondam Jacobi de Gheel 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghemert quindecim Rijnssche 

gulden et terciam partem unius Rijnssche gulden scilicet LXVII communes 

placken pro quolibet gulden computato (dg: et tantum) ad Remigii proxime 

futurum et tantum (dg: a Remigii) #ad pasche# proxime futurum (dg: ultra 

annum) et tantum a Remigii proxime futuro ultra (dg: duos) #annum# annos 

persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

1184 f.130r. 

 sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1405. 

 secunda post jubilate: maandag 11-05-1405. 

 

BP 1184 f 130r 01 za 09-05-1405. 

Johannes zvw Arnoldus Heijnen soen verkocht aan Willelmus zvw Henricus 

Winne een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirle, met Lichtmis in Oirle 

op de onderpanden te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, in 

Oirle gelegen, (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, tussen de 

gemeint enerzijds en de akkers gnd die Ackeren van Bertte anderzijds, met 

een eind strekkend aan een erfgoed van Petrus van der Hellen, gnd dat 

Nuwelant, (2) een stuk land, gnd een geloect, dat was van Mijchael Spapen, 

tussen de eerstgenoemde erfgoederen enerzijds en de gemeint anderzijds, met 

een eind strekkend aan Heijnmannus Joerdens soen, (3) een streep lands, 

tussen voornoemde Heijnmannus enerzijds en Petrus van den Hoeve anderzijds, 

(4) een stuk land, gelegen naast het bos gnd Oirle Busch, naast Zuzanna gnd 

Zanne van den Stake en haar kinderen, (5) een stuk land, tussen een weg die 

loopt van de kerk van Oirle naar de plaats gnd Zittart enerzijds en erfgoed 

van het huis van Postel en erfgoed van Johannes voller en zijn kinderen 

anderzijds, (6) een stuk land, gnd een geloect, en een aangelegen stukje 

land, gelegen naast erfgoed van het huis van Postel, met een eind strekkend 

aan voornoemde Petrus van den Hoeve en met het andere eind aan voornoemde 

weg, (7) een stuk land, tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en 

voornoemde Petrus van den Hoeve anderzijds, strekkend vanaf voornoemde 

straat tot aan een weg aldaar, (8) een stuk land aldaar, met beide einden 

strekkend aan erfgoed van het huis van Postel, over welk stuk land een weg 

loopt gnd die Kerckwech, (9) een stuk land, gnd die Gheer, gelegen tussen 

voornoemde Zuzanna en haar kinderen enerzijds en een weg aldaar anderzijds, 
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(10) een stuk land, eveneens gnd een gheer, gelegen tussen voornoemde weg 

enerzijds en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde weg gnd die Kerckwech, (11) een stuk land, tussen 

Marselius Kathelinen soen enerzijds en Matheus zvw Matheus van Zittert 

anderzijds, met een eind strekkend aan een weg aldaar, (12) een stuk land, 

tussen voornoemde Marselius enerzijds en Henricus van den Brande 

anderzijds, (13) een stuk land, gnd een hertvelt, naast kv Johannes van der 

Vlutten, met een eind strekkend aan Elijzabeth Willen en haar kinderen, 

(14) een erfgoed, beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan 

de gemeint en met het andere eind aan een erfgoed gnd die Groet Brake, 

welke erfgoederen eerstgenoemde Johannes in pacht verkregen had van 

Theodericus zv Petrus Tijelkens, (dg: belast met een b-erfpacht van 8 mud 

rogge, maat van Oirle, en 9 groten). 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Heijnen soen hereditarie vendidit (dg: 

Gerardo) #Willelmo# filio quondam Henrici Winne hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) #Oirle# solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Busco) #Oirle supra hereditates 

infrascriptas# tradendam et deliberandam ex hereditatibus infrascriptis 

in parrochia de Oirle situatis videlicet ex domo et orto et hereditatibus 

eis adiacentibus sitis inter communitatem ex (dg: utroque) uno et inter 

agros dictos die Ackeren van Bertte ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Petri van der Hellen dictam dat Nuwelant item ex pecia terre 

dicta een geloect que fuerat Mijchaelis Spapen sita inter hereditates 

primodictas ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Heijnmanni Joerdens soen item ex strepa terre sita inter 

hereditatem dicti Heijnmanni ex uno et inter hereditatem Petri van den 

Hoeve ex alio item ex pecia terre sita iuxta nemus dictum Oirle Busch 

iuxta hereditatem Zuzanne dicte Zanne van den Stake et eius liberorum 

item ex pecia terre sita inter viam (dg: dictam) tendentem ab ecclesia de 

Oirle versus locum dictum Zittart (dg: et n) ex uno et inter hereditatem 

domus de Postula et hereditatem (dg: libe) Johannis fullonis et eius 

liberorum ex alio item ex pecia terre dicta een geloect et particula 

terre sibi adiacente sitis iuxta hereditatem dicte domus de Postula 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Petri van den Hoeve et cum 

reliquo fine ad viam predictam item ex pecia terre sita inter hereditatem 

dicte domus de Postula et inter hereditatem dicti Petri van den Hoeve et 

tendente a dicto vico ad viam quandam ibidem item ex pecia terre sita 

ibidem tendente cum utroque fine ad hereditatem dicte domus de Postula 

per quam peciam terre jamdictam transit et tendit via dicta die Kerckwech 

item ex pecia terre dicta die Gheer sita inter hereditatem dicte Zuzanne 

et eius liberorum ex uno et inter quandam viam ibidem ex alio item ex 

pecia terre eciam een gheer vocata sita inter dictam viam ex uno et inter 

hereditatem dicte domus de Postula ex alio tendentem cum uno fine ad 

dictam viam die Kerckwech vocatam item ex pecia terre sita inter 

hereditatem Marselii Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Mathei 

filii quondam Mathei de Zittert ex alio tendente cum uno fine ad quandam 

viam ibidem item ex pecia terre sita inter hereditatem dicti Marselii ex 

uno et inter hereditatem Henrici van den Brande ex alio item ex pecia 

terre dicta een hertvelt sita iuxta hereditatem liberorum Johannis van 

der Vlutten tendente cum uno fine ad hereditatem Elijzabeth Willen et 

eius liberorum item ex quadam hereditate sita inter communitatem ex 

utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad hereditatem dictam die Groet Brake quas hereditates 

predictas primodictus Johannes erga (dg: Pe) Theodericum filium Petri 

Tijelkens (dg: soen) ad pactum acquisierat ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et (dg: aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de Oirle et novem 

grossis) sufficientem facere. Testes Goeswinus et Tijt datum sabbato post 

miam. 
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BP 1184 f 130r 02 za 09-05-1405. 

Hr Johannes van Mierde kanunnik van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, droeg 

over aan hr Ywanus van Borchwijc kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch, 39½ 

oude schild, aan hem, tbv hem, hr Jacobus Groij kanunnik van Luik en 

Rijxkinus van Lille bode van het kapittel van Luik, beloofd door Ghevardus 

van Eijndoven en Anthonius van den Doeren. 

 

Dominus Johannes de Mierde canonicus beati Johannis ewangeliste in Busco 

XXXIX et dimidium aude scilde promissos sibi ad opus sui et ad opus 

domini Jacobi Groij canonici Leodiensis et Rijxkini de Lille missagii 

capituli Leodiensis seu alterius eorum a Ghevardo de Eijndoven et 

Anthonio van den Doeren prout in litteris legitime supportavit domino 

Ywano de Borchwijc canonico beati Johannis in Busco cum litteris et jure. 

Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 130r 03 ma 11-05-1405. 

Destijds had Arnoldus Rover Boest gerechtelijk gekocht van Arnoldus Grotart 

de jongere, die gemachtigd was door Johannes Yoede zv Petrus, alle goederen 

van Gerlacus zv Wellinus gnd Rovers, zijn voornoemde vader Wellinus en 

Arnoldus Rover zv voornoemde Wellinus, die zij hebben en verkrijgen. Ook 

had voornoemde Arnoldus Rover Boest gerechtelijk gekocht van Henricus Bac 

zvw Godescalcus Roesmont alle goederen van voornoemde Gerlacus zv Wellinus 

Rovers, die hij heeft en zal verkrijgen. En vervolgens had ook voornoemde 

Arnoldus Rover Boest overgedragen aan Henricus Screijnmaker zvw Johannes 

Screijnmaker al die goederen van voornoemde Gerlacus, zijn vader Wellinus 

en Arnoldus Rover zv voornoemde Wellinus, die zij hebben en zullen 

verkrijgen, en ook alle goederen van voornoemde Gerlacus, die hij heeft en 

zal verkrijgen. Voornoemde Henricus Screijnmaker verkocht thans aan 

voornoemde Henricus Bac een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve, gnd het Goet 

ten Hoeve, van voornoemde Wellinus Rovers, in Son, ter plaatse gnd 

Aenschot, (2) de helft, die aan voornoemde Wellinus behoort, in een hoeve, 

in Son, ter plaatse gnd op die Hoeve, van welke hoeve de andere helft 

behoort aan Theodericus van der Poirten bv voornoemde Wellinus. De broers 

Arnoldus Rover, Arnoldus van Hackenem en Theodericus, kv voornoemde 

Wellinus, beloofden garantie en de onderpanden van waarde te houden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Arnoldus) Arnoldus Rover Boest omnia 

bona Gerlaci filii Wellini dicti Rovers et eiusdem Wellini sui patris et 

Arnoldi Rover filii eiusdem Wellini ab ipsis ad presens habita et in 

posterum ab eis habenda et acquirenda erga Arnoldum Grotart juniorem 

potentem factum a Johanne Yoede filio Petri per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris et 

cum eciam dictus Arnoldus Rover Boest omnia bona dicti Gerlaci filii (dg: 

W) dicti Wellini Rovers #ab ipso (dg: ab) ad presens habita et in 

posterum ab eo habenda et acquirenda# erga Henricum Bac filium quondam 

Godescalci Roesmont per judicem mediante sententia etc emendo 

acquisuisset prout in aliis litteris et cum eciam dictus Arnoldus Rover 

Boest predicta bona omnia dictorum Gerlaci Wellini sui patris et Arnoldi 

Rover filii eiusdem Wellini ab eis habita et habenda !acquirenda eciam 

omnia bona dicti Gerlaci habita et habenda hereditarie supportasset 

Henrico Screijnmaker filio quondam Johannis Screijnmaker prout in aliis 

litteris constitutus igitur dictus Henricus Screijnmaker hereditarie 

vendidit dicto Henrico Bac hereditariam paccionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam manso dicto (dg: g) tGoet ten Hoeve (dg: sito 

in parrochia de Zo) dicti Wellini Rovers sito in parrochia de Zonne ad 

locum dictum Aenschot atque ex (dg: mo) attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

ex medietate (dg: que dicti Wellini) ad dictum Wellinum spectante in 

quodam manso (dg: manso) sito in dicta parrochia ad (dg: Hoe) locum 
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dictum op die Hoeve atque ex attinentiis dicte medietatis dicti mansi 

singulis et universis de quo manso jamdicto reliqua medietas ad 

Theodericum van der Poirten fratrem dicti Wellini pertinere consueverat 

ut dicebat promittens super omnia ratam servare promiserunt insuper 

Arnoldus Rover Arnoldus de Hackenem et Theodericus fratres liberi dicti 

Wellini indivisi super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes Spina et Gerardus datum secunda post jubilate. 

 

1184 f.130v. 

 secunda post jubilate: maandag 11-05-1405. 

 

BP 1184 f 130v 01 ma 11-05-1405. 

Arnoldus van Boemel goudsmid droeg over aan Henricus van Goiderheil verwer 

een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen hr Rutgherus van Ouden 

ridder, gnd te Welle, in Nuenen, welke pacht de broers Walterus en 

Johannes, gnd Rijt, kvw Godefridus Rijt, gekocht hadden van voornoemde hr 

Rutgherus van Ouden ridder, van welke pacht voornoemde Arnoldus van Boemel 

één mud verworven had van Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems en twéé 

mud van Denkinus Scuerman, en van welke pacht van 6 mud Johannes van 

Rijsingen één helft geschonken had aan voornoemde Arnoldus van Boemel en 

zijn vrouw Jutta dv voornoemde Johannes van Rijsingen. En hij beloofde 

voornoemde goederen en alle goederen van voornoemde hr Rutgherus van Ouden 

van waarde te houden. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonis que fuerant domini Rutgheri quondam de Ouden 

militis dictis communiter te Welle sitis in parrochia de Nuenen atque ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem Walterus et Johannes fratres 

(dg: liberi quondam dictos) #dicti# Rijt liberi quondam Godefridi Rijt 

erga predictum dominum Rutgherum de Ouden militem emendo acquisierat! 

#prout in litteris# et de qua paccione dictus Arnoldus de Boemel unam 

modium siliginis dicte paccionis erga Henricum de Arkel (dg: et) filium 

quondam Reijneri Willems et duos modios siliginis dicte paccionis erga 

Denkinum Scuerman acquisierat prout in litteris et de qua paccione #sex 

modiorum siliginis# (dg: idem Ard) Johannes de Rijsingen unam medietatem 

prefato Arnoldo de Boemel cum (dg: Elizabeth) #Jutta# sua uxore filia 

dicti Johannis de Rijsingen nomine dotis ad jus opidi de Busco 

supportaverat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de 

Goiderheil tinctori cum litteris et aliis et jure (dg: promittentes) 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere (dg: predictum mansum) et (dg: s) dicta bona cum eorum 

attinentiis atque omnia bona dicti domini Rutgheri de Ouden sufficentia 

facere si via juris inventa fuerint non fore satis secura. Testes Tijt et 

Gerardus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1184 f 130v 02 ma 11-05-1405. 

Henricus Gruijter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Gruijter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 130v 03 ma 11-05-1405. 

Theodericus zv Wellinus Rovers beloofde aan zijn broers Arnoldus Rover en 

Arnoldus van Hackenem, tbv hen en hun broer Gerlacus, bij de deling van de 

goederen die voornoemde Wellinus zal nalaten in te brengen een erfpacht van 

3½ mud rogge of goederen van die waarde, dan wel dat elk van voornoemde 

Arnoldus Rover, Arnoldus van Hackenem en Gerlacus vooruit zal krijgen een 

pacht van 3½ mud rogge of goederen van die waarde. 
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#(dg: Th)# Theodericus filius Wellini Rovers promisit super omnia Arnoldo 

Rover et Arnoldo de Hackenem (dg: sui) eius fratribus ad opus eorum 
!Gerlaci eorum fratris si ipse Theodericus ad communem divisionem 

faciendam de bonis (dg: post) que dictus Wellinus in eius morte post se 

relinquet venire voluerit et illa condividere quod tunc dictus 

Theodericus ad huiusmodi divisionem importabit hereditariam paccionem 

trium et dimidii modiorum siliginis aut hereditates tantum valentes aut 

quod quivis dictorum Arnoldi Rover Arnoldi de Hackenem et Gerlaci de 

huiusmodi bonis prehabebit aut prelevabit hereditariam paccionem trium 

(dg: mo) et dimidii modiorum siliginis aut hereditates tantum valentes 

antequam dictus Theodericus (dg: ad) aut eius heredes ad huiusmodi 

divisionem venire poterit aut poterint et dicta bona condividere. Testes 

Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 130v 04 ma 11-05-1405. 

Op dezelfde manier beloofde voornoemde Arnoldus Rover zv Wellinus aan 

voornoemde Arnoldus van Hackenem en Theodericus, tbv en voornoemde 

Gerlacus, een erfpacht in te brengen van ½ mud rogge. 

 

Dictus Arnoldus Rover filius dicti Wellini promisit super omnia dictis 

Arnoldo de Hackenem et Theoderico ad opus eorum et ad opus Gerlaci 

predicti quod ipse importabit hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis in omni forma preterite. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 130v 05 ma 11-05-1405. 

Walterus Roempot zvw Henricus Roempot en Lambertus van den Arennest ev 

Hilla dvw Everardus van Onstaden maanden 3 achterstallige jaren van hun 

deel in een b-erfrente van 100 pond geld, die Henricus Roempot gekocht had 

van hr Johannes heer van Megen ridder. 

 

Walterus Roempot filius quondam Henrici Roempot et Lambertus van den 

Arennest maritus et tutor legitimus (dg: e) Hille sue uxoris filie 

quondam Everardi de Onstaden partem et jus eis competentes in annuo et 

perpetuo redditu centum librarum monete quem Henricus Roempot erga 

dominum Johannem dominum de Megen militem emendo acquisierat prout in 

litteris monuerunt de 3 annis. Testes Wolph et Gerardus datum 2a post 

jubilate. 

 

BP 1184 f 130v 06 ma 11-05-1405. 

Andreas Hoppenbrouwer verkocht aan Marselius van den Broec een lijfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan-Evangelist-voor-de-Latijnse-

Poort in Den Bosch te leveren, voor het eerst daags na afgelopen Sint-Jan-

Evangelist-voor-de-Latijnse-Poort over een jaar (vr 07-05-1406), gaande uit 

een huis, erf, stenen huis met ondergrond en tuin, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van Goeswinus Wedigen enerzijds en 

een straatje aldaar anderzijds, zoals voornoemd huis, erf, stenen huis met 

ondergrond en tuin daar gelegen zijn zowel aan deze als aan gene zijde van 

het water aldaar. Voornoemde Marselius zal de pacht niet eerder beuren dan 

daags na afgelopen Sint-Jan-Evangelist-voor-de-Latijnse-Poort over 4 jaar 

(di 07-05-1409). 

 

(dg: Arnoldus) Andreas Hoppenbrouwer legitime vendidit Marselio van den 

Broec vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Marselii et non ultra Johannis 

ewangeliste ante portam Latinam et pro primo termino a crastino Johannis 

proxime preterito ultra annum et in Busco tradendam ex domo area et (dg: 

orto) et domo lapidea (dg: et) cum suo fundo et orto cum suis attinentiis 

sitis in Busco ad locum dictum Aude Dijese inter hereditatem Goeswini 

Wedigen ex uno et inter (dg: h) quendam viculum ibidem ex alio prout 

huiusmodi domus area domus lapidea cum suo fundo et ortus tam (dg: cir) 

citra aquam quam ultra aquam ibidem siti sunt ut dicebat promittens super 
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omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere tali annexa 

conditione !annexa quod dictus Marselius non (dg: habebit nec) petet nec 

monebit nisi a crastino Johannis ante portam Latinam proxime preterito 

ultra (dg: X) quatuor annos et (dg: pro primo termino) cum mortuus fuerit 

erit quitum. Testes Spina et Gerardus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1184 f 130v 07 ma 11-05-1405. 

Johannes van Bladel verkocht aan voornoemde Andreas Hoppenbrouwer een 

lijfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde 

Marselius van den Broec, te leveren met Sint-Jan-Evangelist-voor-de-

Latijnse-Poort, {f.131r} voor het eerst daags na afgelopen Sint-Jan-

Evangelist-voor-de-Latijnse-Poort over 4 jaar (di 07-05-1409), gaande uit 

een kamp, gnd Zeelmekers Kempken, gelegen naast de plaats gnd Otheren, 

tussen een gemene weg enerzijds en Godefridus Mersken anderzijds. 

 

Johannes de Bladel legitime vendidit dicto Andree vitalem pensionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Marselii #van den Broec# et non ultra Johannis ante portam Latinam 

 

1184 f.131r. 

 secunda post jubilate: maandag 11-05-1405. 

 dominica exaudi: zondag 31-05-1405. 

 tercia post jubilate: dinsdag 12-05-1405. 

 

BP 1184 f 131r 01 ma 11-05-1405. 

Solvit II grossos. 

et pro primo termino a crastino Johannis proxime preterito ultra quatuor 

annos ex quodam campo dicto Zeelmekers Kempken sito (dg: in parrochia) 

juxta locum dictum Otheren inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Mersken ex alio promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere et cum Marselius decesserit erit 

quitum. Testes datum supra. 

 

 


