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Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 2 

 

 

 

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. 

 

BP 1184 f 131r 02 ma 11-05-1405. 

Johannes Reijmbrant 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, voor het eerst daags na afgelopen Sint-Jan-Evangelist-voor-

de-Latijnse-Poort over 4 jaar (di 07-05-1409), gaande uit alle goederen van 

voornoemde Johannes, die hij heeft en zal krijgen. 

 

Solvit II grossos. 

(dg: Henricus Bac f) Johannes Reijmbrant legitime vendidit dicto Andree 

(dg: vi) Hoppenbrouwer vitalem pensionem sex sextariorum siliginis (dg: 

solvendam) mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Marselii van den Broec et non ultra et pro primo termino a crastino (dg: 

an) Johannis ante portam Latinam proxime preterito ultra quatuor annos ex 

omnibus et singulis bonis dicti Johannis habitis et habendis promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere addita 

conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131r 03 ma 11-05-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 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, voor het eerst daags na afgelopen Sint-Jan-

Evangelist-voor-de-Latijnse-Poort over 4 jaar (di 07-05-1409), gaande uit 4 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Asmit, tussen een dijk gnd zegedijk 

enerzijds en Nella wv Theodericus van der Heijden anderzijds. 

 

Solvit II grossos. 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont legitime vendidit Andree 

Hoppenbrouwer vitalem pensionem sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti Marselii van den Broec et 

pro primo termino ut supra ex quatuor jugeribus terre sitis in parrochia 

de Empel ad locum dictum Asmit inter aggerem dictum zegedike ex uno et 

inter hereditatem Nelle relicte quondam Theoderici van der Heijden ex 

alio promittens ut supra ter totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131r 04 ma 11-05-1405. 

Voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan Marselius van 

den Broec een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, te leveren met Sint-

Jan-Evangelist-voor-de-Latijnse-Poort, voor het eerst daags na afgelopen 

Sint-Jan-Evangelist-voor-de-Latijnse-Poort over 4 jaar (di 07-05-1409), 

gaande uit voornoemde 4 morgen land {in Empel, ter plaatse gnd Asmit, 

tussen een dijk gnd zegedijk enerzijds en Nella wv Theodericus van der 
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Heijden anderzijds}. 

 

Dictus Henricus Bac 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 non ultra et (verbeterd uit: ex) pro primo termino a 

crastino Johannis ante portam Latinam ultra quatuor annos ex quatuor 

jugeribus terre predictis promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. 

 

BP 1184 f 131r 05 ma 11-05-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont en Henricus Screijnmaker beloofden 

aan Andreas Hoppenbrouwer 100 mud rogge, Bossche maat, de komende drie 

weken, wanneer dat de schuldenaren het beste uitkomt, ineens of in delen in 

Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont et Henricus Screijnmaker 

promiserunt indivisi super omnia Andree Hoppenbrouwer centum modios 

siliginis mensure de Busco infra tres septimanas proxime futuras dum 

ipsis (dg: -i) debitoribus magis placuerit (dg: suc) integraliter vel 

successive persolvendos et in Busco tradendos. Testes Spina et Gerardus 

datum (dg: sa) secunda post jubilate. 

 

BP 1184 f 131r 06 ma 11-05-1405. 

Voornoemde Andreas Hoppenbrouwer en Gerardus Bathen soen beloofden aan 

voornoemde Henricus Bac 298½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 

Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

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

 

Dictus Andreas #et Gerardus Bathen soen# promisit! super omnia dicto 

Henrico Bac ducentos #et XCVIII et dimidium# novos Gelre gulden scilicet 

IX boddrager X Vlems placken vel XIII aude Vlemsch pro quolibet gulden 

computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131r 07 zo 31-05-1405. 

Voornoemde Andreas beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te houden. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Andreas promisit super omnia dictum Gerardum indempnem servare. 

Testes Berwout et Spina datum dominica exaudi. 

 

BP 1184 f 131r 08 di 12-05-1405. 

Henricus Wilde brouwer ev Gertrudis dvw Theodericus Waelwijns soen 

boogmaker verkocht aan Johannes van Bladel een b-erfcijns van 6 pond geld, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 6 morgen 5 hont land, ter plaatse 

gnd Oetheren, ter plaatse gnd Moerthorst, welke cijns wijlen voornoemde 

Theodericus verworven had van Everardus van Onstaden, welke cijns aan hem 

gekomen was na erfdeling met zijn medeërfgenamen. 

 

Henricus Wilde braxator maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Theoderici Waelwijns soen (dg: de Hemert) factoris arcium 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie Martini 

hyemalis ex sex jugeribus et quinque hont terre sitis ad locum dictum 

Oetheren in loco dicto Moerthorst quem censum dictus quondam Theodericus 

erga Everardum de Onstaden acquisierat prout in litteris (dg: here) quem 

censum sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et 

eius in hoc coheredes in partem cessisse et nunc integraliter ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni de Bladel supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Theoderici et quorumcumque (dg: eius) heredum (dg: deponere) eiusdem 
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quondam Theoderici deponere. Testes Theodericus et Tijt datum (dg: sc) 

tercia post jubilate. 

 

BP 1184 f 131r 09 di 12-05-1405. 

Egidius Crabbe beloofde aan Gerardus zv Gerardus Balijart 110 Hollandse 

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

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

 

Egidius Crabbe promisit super omnia Gerardo filio Gerardi Balijart centum 

et X Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131r 10 di 12-05-1405. 

Arnoldus Hermans soen handschoenmaker, namens Rutgherus nzvw Heinmannus 

Robben soen, verklaarde ontvangen te hebben van Conegundis wv voornoemde 

Hermannus Robben soen, nu ev Johannes Matheeus witlederbereider, 12 nieuwe 

Gelderse gulden, die wijlen voornoemde Hermannus nagelaten had aan zijn 

voornoemde natuurlijke zoon Rutgherus. Zodra voornoemde Rutgherus 

meerderjarig zal zijn, zal hij voornoemde Conegundis hiervan ontlasten en 

haar schadeloos houden. 

 

Solvit. Solvit. 

Arnoldus Hermans soen cijrothecarius #nomine et ex parte Rutgheri filii 

naturalis quondam Heinmanni Robben soen# palam recognovit se recepisse a 

Conegunde relicta quondam Hermanni Robben soen #predicti# nunc uxore 

Johannis Matheeus paratoris albi corei XII novos Gelre gulden (dg: quam) 

quos dictus quondam Hermannus predicto Rutghero suo filio naturali 

legaverat ut dicebat promittens dictus Arnoldus super omnia dicte 

Conegundi quod ipse predictum Rutgherum dum ad annos pubertatis 

pervenerit dictam Conegundem de premissis faciet quitare et quod ipse 

eandem Conegundem de predicta pecunia indempnem servabit. Testes Spina et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 131r 11 zo 31-05-1405. 

Arnoldus Hannen soen beloofde aan Andreas Hoppenbrouwer 38 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (za 

25-07-1405) te betalen. 

 

Arnoldus Hannen soen promisit super omnia Andree Hoppenbrouwer XXXVIII 

novos Gelrenses gulden scilicet IX boddreger pro quolibet gulde! 

computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Spina 

datum (dg: s) dominica exaudi. 

 

1184 f.131v. 

 quinta post jubilate: donderdag 14-05-1405. 

 

BP 1184 f 131v 01 do 14-05-1405. 

Marselius gnd Zeel Hannen soen zvw Johannes Zelen soen van Crumvoert 

verkocht aan mr Johannes van Best, tbv hem en zijn vrouw Margareta dvw 

Gerardus van Berze, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf, tuin en 6 

lopen aangelegen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Johannes Ridder enerzijds en Aleijdis van Neijnsel anderzijds, (2) 4 

lopen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, naast de 

plaats gnd Loervoert, tussen Henricus Broc enerzijds en Elijzabeth Michiels 

anderzijds, (3) 1 lopen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, aan de gemene akkers aldaar, tussen kvw Egidius Hillen soen 

enerzijds en Johannes Lanen soen anderzijds, (4) 1 bunder beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, voor Vlijmen, tussen Walterus Vos enerzijds en kv Hesselo 

bv voornoemde verkoper anderzijds, (5) 1 dagmaat beemd, in Vught Sint-

Lambertus, naast de plaats gnd die Dijcbeemt, tussen Danijel Croecke 
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enerzijds en kvw Engbertus Wever anderzijds, reeds belast met (a) de 

hertogencijns, (b) een b-erfpacht van 8 lopen rogge aan Henricus Nuweweirt, 

(c) een b-erfpacht van 2½ lopen rogge aan erfg vw Rodolphus Koijt, gaande 

uit voornoemde 11 lopen land, (d) een b-erfcijns van 20 schelling geld, uit 

voornoemde bunder beemd. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Marselius dictus Zeel Hannen soen #filius quondam Johannis Zelen soen# de 

Crumvoert legitime vendidit magistro Johanni de Best ad opus sui et ad 

opus Margarete sue uxoris filie quondam Gerardi de Berze vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam 

dictorum magistri Johannis et Margarete seu ad vitam alterius eorundem 

diutius viventis purificationis et in Busco tradendam ex (dg: omnib) domo 

area et orto et #sex# (dg: decem) lopinatis terre sibi adiacentibus sitis 

in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem Johannis Ridder ex uno et inter hereditatem Aleijdis de 

Neijnsel ex alio item ex quatuor lopinatis terre sitis in parrochia et 

loco (dg: predictis) predictis iuxta locum dictum Loervoert inter 

hereditatem Henrici Broc ex uno et inter hereditatem Elijzabeth Michiels 

ex alio item ex una lopinata terre sita in (dg: di) parrochia et loco 

predictis (dg: inter here) ad communes agros ibidem inter hereditatem 

liberorum quondam Egidii Hillen soen !et inter hereditatem Johannis Lanen 

soen ex alio item ex una bonaria! prati sita in parrochia (dg: et loco) 

predicta ante Vlimen inter hereditatem Walteri Vos ex uno et inter 

hereditatem liberorum Hesselonis fratris dicti venditoris ex alio atque 

ex una diurnata prati sita in dicta parrochia iuxta locum dictum die 

Dijcbeemt inter hereditatem Danijelis Croecke ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Engberti Wever ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditaria paccione octo lopinorum siliginis Henrico Nuweweirt 

et hereditaria paccione duorum et dimidii lopinorum siliginis heredibus 

quondam Rodolphi Koijt ex dictis undecim lopinatis terre et hereditario 

censu XX solidorum monete ex dicto bonario prius de jure solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere tali annexa conditione quod alter diutius 

vivens integraliter possidebit scilicet cum ambo fuerint mortui erit 

quitum. Testes Berwout et Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 131v 02 do 14-05-1405. 

Ende oft geviel dat den voirg meijster Jan den voirs pacht niet en 

genuechte so sal die voirg Zeel den voirs meester Jan XI nuwe gulden weder 

geven binnen desen jaer ende den pacht van den selven jaer. Testes 

Godefroet Dijstelberch et ego. 

 

BP 1184 f 131v 03 do 14-05-1405. 

Alardus van Megen smid beloofde aan Egidius van den Dijstelberch 20 

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

en 26 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Alardus de Megen faber promisit super omnia Egidio van den Dijstelberch 

XX florenos Gelrenses IX boddreger seu X Vleemsche placken pro quolibet 

gulden computato et XXVI gemeijn placken ad voluntatem et monitionem 

dicti !Engidii persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131v 04 do 14-05-1405. 

Anthonius van de Doorn beloofde aan Henricus van Tefelen Uden soen 25 

nieuwe Gelderse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Anthonius de Spina promisit super omnia Henrico de Tefelen Uden soen XXV 

novos Gelrenses gulden monete ducis Willelmi vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Theodericus et Tijt datum supra. 
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BP 1184 f 131v 05 do 14-05-1405. 

Jordanus zvw Johannes van Rode verkocht aan Walterus zvw Walterus Coman een 

huis en tuin van wijlen Henricus Scerpenborch, in Oirschot, in de herdgang 

van Spoordonk, tussen erfgoed van Henricus van der Heijden, gnd die Gans 

Brake, enerzijds en een gemene weg gelegen op Gheen Eijnde van Spoerdonc 

anderzijds, welk huis en tuin voornoemde Jordanus verworven had van 

Gerardus zvw voornoemde Henricus Scerpenborch en Henricus en Katherina, kv 

voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. -. 

Jordanus filius quondam Johannis de Rode domum et ortum quondam Henrici 

Scerpenborch sitos in parrochia de Oerscot in pastoria de (dg: Rod) 

Spoerdonc inter hereditatem Henrici van der Heijden dictam die Gans Brake 

ex uno et inter communem plateam sitam op Gheen Eijnde van Spoerdonc ex 

alio quos domum et ortum dictus Jordanus erga Gerardum filium dicti 

quondam Henrici (dg: v) Scerpenborch Henricum et Katherinam liberos 

eiusdem Gerardi acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit 

Waltero filio quondam Walteri Coman #supportavit# cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 131v 06 do 14-05-1405. 

Johannes van den Zoe droeg over aan Baudekinus zv Theodericus Baudekens 

soen een kamp, in Geffen, ter plaatse gnd ten Berghe, tussen Henricus van 

Tula enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan voornoemde Johannes in 

pacht uitgegeven door Rodolphus Wijnrics soen, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Solvit. 

Johannes van den Zoe quendam campum situm in parrochia de Geffen ad locum 

dictum ten Berghe inter hereditatem Henrici de Tula ex uno et inter 

communem plateam ex alio datum ad pactum (dg: Rodolpho) dicto Johanni a 

Rodolpho Wijnrics soen prout in litteris hereditarie supportavit 

Baudekino filio Theoderici Baudekens soen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes Tijt et Neijnsel datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 131v 07 do 14-05-1405. 

Johannes die Saeft van Bucstel droeg over aan Johannes van den Placke zv 

Petrus van den Placke een huis en erf dat was van wijlen Agnes van Aken, in 

Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Nijcholaus van Riel enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus Hollander 

anderzijds, aan voornoemde Johannes Saeft in cijns uitgegeven voor Albertus 

Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch, belast met de cijns in de 

brief vermeld. 

 

Solvit III grossos. 

Johannes die Saeft de Bucstel domum et aream que fuerat quondam Agnetis 

de Aken sitam in Busco ad finem vici dicti Colperstraet inter hereditatem 

quondam Nijcholai de Riel ex uno et inter hereditatem quondam (dg: he) 

Theoderici Hollander ex alio datam ad (dg: pactum) #censum# dicto Johanni 

Saeft ab Alberto Wael procuratore mense sancti spiritus in Busco #prout 

in litteris# hereditarie supportavit Johanni van den Placke filio (dg: q) 

Petri van den Placke cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131v 08 do 14-05-1405. 

Jacobus Rovers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Jacobus Rovers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 131v 09 do 14-05-1405. 

Johannes van den Beirgelen zvw Rutgherus van den Beirgelen verkocht aan 

Willelmus van den Moest zvw Nijcholaus van den Moest (1) de helft die aan 

hem behoort van ¾ deel van een beemd, gnd die Nederlang Beemt, in Veghel, 

tussen Henricus Boertmans, zijn zuster Agnes, Rodolphus Koghen en Yda 

Everaets enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2) de helft van een 

erfgoed, gnd dWeertken, in Veghel, tussen Petrus van Langvelt enerzijds en 

{f.132r} erfgoed gnd die Bund Beemt anderzijds. 

 

Johannes van den Beirgelen filius quondam Rutgheri van den Beirgelen (dg: 

quartam partem) #medietatem ad se spectantem# trium (dg: terciarum) 

#quartarum# partium unius prati (dg: siti) dicti die Nederlang Beemt siti 

in parrochia de Vechel inter hereditatem Henrici Boertmans Agnetis eius 

sororis Rodolphi Koghen et Yde Everaets ex uno et inter aquam dictam die 

Aa ex alio atque (dg: quartam partem) #{in linker marge:} medietatem# 

cuiusdam hereditatis dicte dWeertken site in dicta parrochia inter 

hereditatem Petri de Langvelt ex uno et 

 

1184 f.132r. 

 quinta post jubilate: donderdag 14-05-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis maii die XIIII: donderdag 14-05-1405. 

 

BP 1184 f 132r 01 do 14-05-1405. 

Solvit. 

inter hereditatem dictam die Bund Beemt ex alio #ut dicebat# (dg: quam 

quartam partem dictarum trium quartarum partium et quartam partem dicte 

hereditatis dWeertken vocate primodictus Johannes) hereditarie vendidit 

Willelmo van den Moest filio quondam Nijcholai van den Moest promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: Neij) Tijt et 

(dg: Neijn) Wolph datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 132r 02 do 14-05-1405. 

Elizabeth en Oda, kvw Johannes Hughe zvw Johannes Hughen, en Andreas 

Hoppenbrouwer ev Gertrudis dvw eerstgenoemde Johannes verkochten aan 

Cristianus van den Hoevel zv Henricus van den Hoevel een huis en erf, in 

Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Jutta 

Gheenkens enerzijds en erfgoed van Egidius Zeelmaker anderzijds, van welk 

huis en erf wijlen eerstgenoemde Johannes Hughe 2/3 deel verworven had van 

Petrus zvw Petrus Beijer en Katherina dvw Hugho van Woudrichem en 1/3 deel 

van Petrus zvw Waltherus Beijer smid. 

 

Elizabeth et Oda liberi quondam Johannis Hughe filii quondam Johannis 

Hughen #cum tutore# (dg: domum et aream sitam in Busco in aggere 

Vuchtensi) et Andreas Hoppenbrouwer maritus et tutor legitimus Gertrudis 

sue uxoris filie #primo#dicti quondam Johannis domum et aream sitam in 

Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Jutte Gheenkens ex uno 

et inter hereditatem Egidii Zeelmaker ex alio de qua domo et area (dg: 

dictus) primodictus quondam Johannes Hughe duas tercias partes erga 

Petrum filium quondam Petri Beijer et Katherinam filiam quondam Hughonis 

de Woudrichem et unam terciam partem erga Petrum filium quondam Waltheri 

Beijer fabri acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Cristiano van den Hoevel filio Henrici van den Hoevel supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

primodicti quondam Johannis et suorum heredum deponere. Testes Tijt et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 03 do 14-05-1405. 

Voornoemde Elizabeth en Oda, kvw Johannes Hughe zvw Johannes Hughen, en 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 8 

Andreas Hoppenbrouwer ev Gertrudis dvw eerstgenoemde Johannes verkochten 

aan voornoemde Cristianus van den Hoevel zv Henricus van den Hoevel een 

stukje erfgoed, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van wijlen 

voornoemde Johannes Hughen, welk stukje erfgoed wijlen voornoemde Johannes 

Hughe gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Dicti venditores (dg: par) cum tutore ut supra particulam hereditatis 

sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem dicti quondam 

Johannis Hughen quam particulam hereditatis dictus quondam Johannes Hughe 

erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt dicto Cristiano promittentes cum tutore per totum ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 04 do 14-05-1405. 

Gertrudis wv voornoemde Johannes Hughen beloofde dat de broers Nijcholaus 

de oudere, Marcelius en Nijcholaus de jongere, minderjarige kvw Nijcholaus 

van Stakenborch, door wijlen voornoemde Nijcholaus verwekt bij zijn vrouw 

Oda dvw voornoemde Johannes Hughe, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

zullen doen van voornoemd huis, erf en stukje erfgoed. 

 

Gertrudis relicta dicti quondam Johannis Hughen cum tutore promisit super 

omnia quod ipsa Nijcholaum seniorem (dg: e) Marcelium et Nijcholaum 

juniorem #fratres# liberos quondam Nijcholai de Stakenborch ab ipso 

quondam Nijcholao et (dg: quond) Oda eius uxore filia dicti quondam 

Johannis Hughe pariter genitos perpetue tales habebit quod numquam 

presument se jus in dictis domo area et particula hereditatis habere et 

quod ipsa dictos Nijcholaum Marcelium et Nijcholaum fratres liberos dicte 

Ode dum ad annos pubertatis pervenerint super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 05 do 14-05-1405. 
Johannes† Hughe zvw Johannes Hughen (*) Gertrudis 

1. Elizabeth. 

2. Oda (*) Nijcholaus† van Stakenborch. 

a. Nijcholaus de oudere (minderjarig). 

b. Marcelius (minderjarig). 

c. Nijcholaus de jongere (minderjarig) 

3. Gertrudis (*) Andreas Hoppenbrouwer. 

Voornoemde Cristianus van den Hoevel zv Henricus van den Hoevel beloofde 

aan voornoemde Gertrudis en na haar overlijden aan voornoemde Elizabeth, 

Oda en Andreas Hoppenbrouwer een n-erfcijns van 2 Engelse nobel of ander 

paijment etc, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1405) en de 

andere helft met Pasen (zo 11-04-1406), gaande uit al het voornoemde. 

 

Dictus Cristianus promisit se daturum et soluturum dicte Gertrudi ad eius 

vitam et post eius decessum prefatis Elizabeth Ode et (dg: Gertrud) 

liberis primodicte Gertrudis et dicti quondam Johannis Hughen #et Andree 

Hoppenbrouwer# hereditarium censum duorum Engels nobel vel alterius 

pagamenti etc hereditarie mediatim Remigii et mediatim pasche ex omnibus 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 06 do 14-05-1405. 

En hij mag, en moet ook, de cijns terugkopen binnen 4 jaar na Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) met 35 Engelse nobel of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Henricus van den 

Hoevel, Johannes van Mijddegael en Ludovicus van Kessel. 

 

Et poterit redimere #et tenebitur redimere# ad spacium quatuor annorum 

festum Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum XXXV Engels nobel vel valorem (dg: actum) et cum arrestadiis 

si que fuerint et cum censu anno redempcionis ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo quinto mensis (dg: j) maii die XIIII hora !presentibus 
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dictis scabinis Henrico van den Hoevel Johanne de Mijddegael et Ludovico 

de Kessel. 

 

BP 1184 f 132r 07 do 14-05-1405. 

Johannes die Rijt zvw Johannes die Rijt ev Yda dvw Johannes Vette deed tbv 

Tielmannus Vette zvw voornoemde Johannes Vette afstand van 4½ bunder 

broekland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen een erfgoed gnd 

de Leengoet, behorend aan Theodericus van Haestrecht, enerzijds en wijlen 

Hessello Gobeles anderzijds. 

 

Solvit II boddrager. -. 

Johannes die Rijt filius quondam Johannis die Rijt (dg: super quatuor et) 

maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam Johannis Vette 

super quatuor et dimidio bonariis (dg: prati) paludis sitis in parrochia 

de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem dictam dLeengoet 

ad Theodericum de Haestrecht spectantem ex uno et inter hereditatem 

quondam Hessellonis Gobeles ex alio et super jure ad opus Tielmanni Vette 

filii dicti quondam Johannis Vette (dg: ex) hereditarie renunciavit 

promittens super omnia raram servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 08 do 14-05-1405. 

Voornoemde Tielmannus Vette beloofde aan voornoemde Johannes Rijt een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit ¾ deel van voornoemde 4½ bunder broekland. 

 

-. 

Dictus (dg: Johannes) #Tielmannus# Vette promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni Rijt hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

tribus quartis partibus dictorum quatuor et dimidii bonariorum paludis 

promittens super omnia #habita et habenda# sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 09 do 14-05-1405. 

Ludovicus Kuenen soen verkocht aan Rijcoldus zvw Willelmus Veren Hadewigen 

soen 1 lopen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbosche, ter plaatse gnd 

Berijsacker, tussen Johannes van den Camp enerzijds en Johannes van Houthem 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Solvit. 

Ludovicus Kuenen soen unam lopinatam terre sitam in parrrochia de Scijnle 

(dg: ad) in loco dicto Wijbosche ad locum dictum Berijsacker inter 

hereditatem Johannis van den Camp ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Houthem ex alio (dg: ut) tendentem cum uno fine ad communem viam in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo 

filio quondam Willelmi Veren Hadewigen soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132r 10 do 14-05-1405. 

Lambertus zv Johannes van den Yvenlaer beloofde aan Laurencius zvw Gerardus 

Willems soen 40 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Pinksteren over een jaar (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Lambertus filius Johannis van den Yvenlaer promisit super omnia Laurencio 

filio quondam Gerardi Willems soen XL gulden scilicet IX boddrager vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato a penthecostes proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Tijt et Neijnsel datum quinta 

post jubilate. 
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1184 f.132v. 

 quinta post jubilate: donderdag 14-05-1405. 

 

BP 1184 f 132v 01 do 14-05-1405. 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet verkocht aan Rijcoldus Baudekens 

een stuk land, in Osa, ter plaatse gnd Hoevellen, beiderzijds tussen 

voornoemde Rijcoldus. 

 

-. 

Henricus de Loet filius quondam Arnoldi de Loet peciam terre sitam in 

parrochia de Os ad locum dictum Hoevellen inter hereditatem Rijcoldi 

Baudekens soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Rijcoldo promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Tijt et (dg: Wter) Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 132v 02 do 14-05-1405. 

Theodericus van der Steghen, Petrus Zeskens zvw Johannes Zeskens en 

Walterus van Herlaer beloofden aan Sijmon Vos van Hezewijc 21 nieuwe 

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

Jacobus (za 25-07-1405) en 21 nieuwe Gelderse gulden van dezelfde waarde 

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

 

-. 

Theodericus van der Steghen Petrus Zeskens filius quondam Johannis 

Zeskens et Walterus de Herlaer promiserunt indivisi super omnia Sijmoni 

Vos de Hezewijc XXI novos Gelre gulden monete ducis quondam Willelmi vel 

valorem ad Jacobi et XXI novos Gelre gulden eiusdem monete vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132v 03 do 14-05-1405. 

Arnoldus van Berze zvw Johannes van Berze, Rodolphus en zijn broer 

Gerardus, kvw Gerardus Roelen soen, verkochten aan Gerardus zvw Nijcholaus 

van Berze, tbv Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, het deel, dat aan hen 

behoort en na overlijden van Elizabeth wv Petrus van Bruggen zal behoren, 

in alle goederen, waarin voornoemde Petrus was overleden. 

 

Arnoldus de Berze (dg: Rodo) filius quondam Johannis de Berze Rodolphus 

et Gerardus eius frater liberi quondam Gerardi Roelen soen totam partem 

et omne jus eis quovis modo competentes et post decessum Elizabeth 

relicte quondam Petri de Bruggen competituras in omnibus et singulis 

bonis in quibus dictus quondam Petrus decessit ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad opus Ghisenradis 

relicte eiusdem quondam Nijcholai promittentes indivisi super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 132v 04 do 14-05-1405. 

Arnoldus van Zandwijc, Johannes van den Sloet, Zibertus van Hoculem en 

Henricus Screijnmaker beloofden aan Stephanus Merlingus 84 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Arnoldus de Zandwijc Johannes van den Sloet Zibertus de Hoculem et 

Henricus Screijnmaker promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo 

LXXXIIII aude scild Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub 

pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132v 05 do 14-05-1405. 

De twee eersten beloofden de twee anderen schadeloos te houden. 
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Solvit I boddrager. 

Primi duo promiserunt alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132v 06 do 14-05-1405. 

Hr Ywanus van Borchwijc investiet van Rosmalen beloofde voornoemde Henricus 

Screijnmaker schadeloos te houden. 

 

Dominus Ywanus de Borchwijc investitus de Roesmalen promisit dictum 

Henricum Screijnmaker indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132v 07 do 14-05-1405. 

Elizabeth wv Albertus zvw Goeswinus Kerijs droeg over aan Ludovicus zvw 

voornoemde Goeswinusm tbv Goeswinus, Johannes, Albertus en Theoderica, kvw 

voornoemde Albertus, haar vruchtgebruik in 2 morgen land, in Kessel, ter 

plaatse gnd Voerbroect, tussen kvw Goeswinus Lodewijchs soen enerzijds en 

Johannes van Gewanden en erfgoed gnd der Heijliger Lant anderzijds. 

 

Elizabeth relicta quondam Alberti filii quondam Goeswini Kerijs cum 

tutore usufructum sibi competentem in duobus jugeribus terre sitis in 

parrochia de Kessel ad locum dictum Voerbroect inter hereditatem 

liberorum quondam Goeswini Lodewijchs soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Gewanden et hereditatem dictam der Heijliger Lant ex alio #in 

ea quantitate etc# ut dicebat legitime supportavit Ludovico filio quondam 

Goeswini predicti ad opus Goeswini Johannis Alberti fratrum et Theoderice 

eorum sororis liberorum dicti quondam Alberti promittens (dg: super o) 

cum tutore super omnia ratam servare. Testes datum supra. {In linker 

marge een verticale haal waarnaast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 132v 08 do 14-05-1405. 

Godefridus Pegge verkocht aan Henricus van Boert zvw Gerardus van Boert een 

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

leveren, gaande uit een akker, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen 

kinderen gnd Her Vlecken Kijnder enerzijds en erfgoed behorend aan de 

scolastaria van Sint-Oedenrode anderzijds. 

 

Godefridus Pegge hereditarie vendidit Henrico de Boert filio quondam 

Gerardi de Boert hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam agro sito infra libertatem de Rode inter hereditatem liberorum 

dictorum Her Vlecken Kijnder ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

scolastariam de Rode ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et (dg: aliam obligationem) sufficientem facere. Testes 

Tijt et Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 132v 09 do 14-05-1405. 

Johannes van Berze zv Johannes van Berze ev Elizabeth dvw Henricus van den 

Rullen verkocht aan Willelmus Bars zvw Johannes Bars een huis en tuin, in 

Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen Heijlwigis Andries en 

Willelmus die Cort enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met (1) 

de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, (3) een 

b-erfpacht van 3 lopen raapzaad. 

 

Solvit III grossos. 

Johannes de Berze filius Johannis de Berze maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici van den Rullen domum et ortum 

sitos in parrochia de Oirscot in pastoria de Spoerdonc inter hereditatem 

Heijlwigis Andries et Willelmi die Cort ex uno et inter communem plateam 

ex alio #ut dicebat# hereditarie vendidit Willelmo Bars filio quondam 

Johannis Bars promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: quatuor) censu domini ducis et hereditario censu XX 

solidorum monete et hereditaria paccione trium lopinorum seminis raparum 
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exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 132v 10 do 14-05-1405. 

Conrardus Gerijts soen deed tbv voornoemde Willelmus Bars zvw Johannes Bars 

afstand en beloofde dat zijn kinderen, bij hem verwekt of nog te verwekken 

bij zijn vrouw Jutta dvw Henricus van den Rullen, nimmer rechten op het 

voornoemde zullen doen gelden. 

 

Conrardus Gerijts soen super premissis et jure ad opus dicti Willelmi 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipse Conrardus quoscumque 

liberos ab ipso (dg: J-) et Jutta eius uxore filia quondam Henrici van 

den Rullen pariter genitos #et generandos# perpetue tales habebit quod 

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

 

1184 f.133r. 

 quinta post jubilate: donderdag 14-05-1405. 

 

BP 1184 f 133r 01 do 14-05-1405. 

Theodericus van der Steghen beloofde aan Godefridus bediende van Johannes 

Groet van Herlaer, tbv voornoemde Johannes, 37½ 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). 

 

Theodericus van der Steghen promisit super omnia Godefrido famulo 

Johannis Groet de Herlaer ad opus eiusdem Johannis XXXVII et dimidium 

novos gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 133r 02 do 14-05-1405. 

Willelmus van Hamvelt spoormaker droeg over aan Heijlwigis wv Willelmus 

Coelner een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus zvw 

Ghibo van Dorhout beloofd had aan voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft die aan voornoemde Willelmus 

behoorde, in (1a) een stuk land, gnd die Putstrepe, in Veghel, tussen 

Arnoldus Jutten soen enerzijds en Batha Arts en haar kinderen anderzijds, 

(1b) een stuk beemd, gnd die Bruggebeemt, in Veghel, naast de oude brug, 

tussen de akker gnd die Brugge Acker enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, (1c) de dijk, gnd Molendijc, in Veghel, beiderzijds tussen 

erfgoed van Johannes Gerijts soen en Roverus van den Ham, strekkend vanaf 

het kleine wiel gnd den Cleijnen Wijel tot aan de straat gnd die 

Amerstraet, (2)de andere helft van voornoemde goederen, die eerstgenoemde 

Arnoldus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Willelmus de Hamvelt calcariator hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Arnoldus filius quondam Ghibonis de 

Dorhout promiserat se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate que ad dictum Willelmum 

spectabat !ex pecia terre dicta die Putstrepe sita in parrochia de Vechel 

inter hereditatem Arnoldi Jutten soen ex uno et inter hereditatem Bathe 

Arts et eius liberorum ex alio atque de et ex medietate pecie prati dicte 

die Bruggebeemt site in dicta parrochia juxta antiquum pontem inter agrum 

dictum die Brugge Acker ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio atque 

de et ex medietate aggeris dicti Molendijc siti in dicta parrochia inter 

hereditatem Johannis Gerijts soen et Roveri van den Ham ex utroque latere 

coadiacentem tendentis a parvo gurgite dicto den Cleijnen Wijel usque ad 

plateam dictam die Amerstraet atque ex reliqua medietate premissorum quam 

reliquam medietatem (dg: dictus) primodictus Arnoldus pro solucione dicte 

paccionis ad pignus imposuerat prout in litteris hereditarie supportavit 
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Heijlwigi relicte quondam Willelmi Coelner cum litteris et jure 

promittens super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere. Testes Theodericus et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1184 f 133r 03 do 14-05-1405. 

Johannes van Mijddegael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mijddegael prebuit et reportavt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133r 04 do 14-05-1405. 

Theodericus en Weijndelmodis, kvw Theodericus van Essche, verkochten aan 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont een n-erfcijns1 van 4 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een stenen huis en erf met ondergrond 

van wijlen voornoemde Theodericus, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen 

erfgoed van wijlen voornoemde Theodericus, nu behorend aan Jacobus van 

Dommellen timmerman, enerzijds en erfgoed van Johannes Ghevarts schoenmaker 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

Ghibo Molle, (2) het achterhuis dat bij eerstgenoemd huis hoort, achter 

eerstgenoemd huis gelegen, tussen erfgoed van een zeker gasthuis enerzijds 

en erfgoed dat eertijds was van Johannes Wederhout en nu behoort aan 

Andreas Hoppenbrouwer anderzijds, strekkend vanaf voornoemd erfgoed van 

Jacobus van Dommellen tot aan erfgoed van Henricus Loij, (3) een weg die 

bij het voornoemde hoort, strekkend vanaf voornoemd stenen huis tot aan 

voornoemd achterhuis, de onderpanden reeds belast met 3 pond 10 schelling 

gemeen paijment. Zouden de verkopers aan de koper binnen 4 jaar een 

erfcijns van 4 pond voornoemd geld toewijzen op andere erfgoederen van 

voldoende waarde, gelegen binnen de stad Den Bosch, dan zullen de verkopers 

en hun voornoemde huizen van voornoemde cijns ontlast zijn. 

 

Theodericus et Weijndelmodis liberi quondam Theoderici de Essche #cum 

tutore# hereditarie vendiderunt Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont hereditariam! (dg: p) censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo lapidea et area (dg: dicti) cum 

suo fundo dicti quondam Theoderici sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem dicti quondam Theoderici nunc ad Jacobum de 

Dommellen carpentarium spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis 

Ghevarts sutoris ex alio tendente a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Ghibonis Molle atque ex domo posteriori ad primodictam domum 

spectante sita (dg: in) retro primodictam domum inter hereditatem 

cuiusdam hospitalis ex uno et inter hereditatem #dudum Johannis Wederhout 

nunc (dg: ad) spectantem ad# Andream Hoppenbrouwer ex alio (dg: atque ex 

via sita) tendente a dicta hereditate dicti Jacobi de Dommellen ad 

hereditatem Henrici Loij atque ex via (dg: tend) ad premissa spectante et 

tendente a dicta domo lapidea usque ad dictam domum posteriorem #atque ex 

attinentiis et juribus universis domorum predictarum# ut dicebant 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis (dg: tribus solidis et octo 

denariis) tribus libris et X solidis communis pagamenti exinde prius 

solvendis et sufficientem facere tali annexa conditione si dicti 

venditores assignaverint dicto !venditori infra quatuor annos proxime 

futuros hereditarium censum quatuor librarum dicte monete ad et supra 

alias hereditates satis securas pro huiusmodi censu infra opidum de Busco 

sitas extunc deinceps dicti venditores et eorum domus predicte a 

solutione dicti census quatuor librarum erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133r 05 do 14-05-1405. 

Vervolgens beloofden de verkopers dat, als binnen 3 jaar na Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) blijkt dat voornoemde huizen met ondergrond niet 

                         
1 Zie → BP 1184 f 339v 01 za 15-05-1406, overdracht van de erfcijns. 
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van voldoende waarde zijn voor de betaling van de cijns van 4 pond en als 

dan voornoemde Henricus Bac de cijns niet meer wil hebben, dat dan de 

verkopers aan de koper 38 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde betalen en dat, als dat geld betaald is, de verkopers, voornoemde 

huizen en andere goederen van de verkopers ontlast zullen zijn van de 

betaling van de cijns van 4 pond. 

 

(dg: dicti) Notum quod cum ita actum esset constitutus! (dg: dictus) 

dicti venditores cum tutore promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda dicto !venditori si (dg: in alio) infra spacium (dg: q) trium 

annorum festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium 

videbitur dicto Henrico quod dicte domus cum suis fundis non sufficentes! 

nec satis secure essent pro solutione dicti census quatuor librarum et 

ipse Henricus Bac ipsum censum quatuor librarum tunc tenere non voluerit 

quod tunc dicti (dg: Weijnd) venditores reddent et persolvent dicto 

emptori XXXVIII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem et 

extunc deinceps illa pecunia soluta dicti venditores et domus predicte et 

alia bona ipsorum venditorum a solutione dicti census quatuor librarum 

erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133r 06 do 14-05-1405. 

Godefridus van der Schueren en Engbertus Ludinc Colen soen beloofden aan 

Stephanus Merlingus, tbv etc, 8 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus van der Schueren et Engbertus Ludinc Colen soen promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc octo aude scilde 

Francie ad Remigii proxime futurum sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133r 07 do 14-05-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

(dg: solvit). 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133r 08 do 14-05-1405. 

Destijds had Andreas van Kuijc wonend in Hees verkocht aan hr Ghisbertus 

van de Bruggen, priester, tbv zijn broer Walterus, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

stuk land van voornoemde Andreas, gnd die Brake, 14 lopen rogge groot, in 

Hees, tussen kv Johannes van Berze enerzijds en Willelmus van Kessel 

anderzijds. En voorts had Walterus van de Bruggen voornoemde pacht verkocht 

aan Arnoldus van Berze. Arnoldus van Berze beloofde thans aan Herbertus zvw 

Nijcholaus Abels nimmer recht te verhalen op een huis en hofstad van 

voornoemde Herbertus, in Hees, naast het kerkhof aldaar, tussen Henricus 

Wigger enerzijds en een gemene weg anderzijds, {f.133v} wegens voornoemde 

erfpacht, en dat hij voornoemd huis en hofstad van die pacht schadeloos zal 

houden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: dominus Ghisbertus de Ponte presbiter) 

Andreas de Kuijc commorans in Hees hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicti Andree dicta communiter die Brake 

quatuordecim lopinos siliginis in semine capiente sita in parrochia de 

Hees inter hereditatem liberorum Johannis de Berze ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Kessel ex alio hereditarie vendidisset domino 

Ghisberto de Ponte presbitro ad opus Walteri sui fratris prout in 

litteris (dg: constititus) cumque Walterus de Ponte dictam paccionem 

hereditarie vendidisset Arnoldo de Berze prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis Arnoldus de (dg: Beze) Berze promisit 

super omnia Herberto filio quondam Nijcholai Abels quod nec ipse !Andreas 
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aut eius successores ad et supra domum #et# domistadium dicti Herberti 

sitas in parrochia de Hees juxta cijmaterium! ibidem inter hereditatem 

Henrici Wigger ex uno et communem plateam ex alio ut dicebat numquam jus 

petet aut prosequetur quovis modo in quocumque judicio sive spirituali 

sive seculari 

 

1184 f.133v. 

 quinta post jubilate: donderdag 14-05-1405. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 16-05-1405. 

 dominica cantate: zondag 17-05-1405. 

 secunda post cantate: maandag 18-05-1405. 

 

BP 1184 f 133v 01 do 14-05-1405. 

Solvit. 

scilicet occacione supradicte hereditarie paccionis aut alicuius exinde 

emergentis et quod ipse Arnoldus predictas domum et domistadium ab 

huiusmodi paccione et a dampnis eidem Herberto exinde eventuris perpetue 

relevabit. Testes Theodericus et Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 133v 02 do 14-05-1405. 

Hubertus van Ghemert, Bartholomeus Spijrinc en Jacobus van Vlederacken 

beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 50 Franse kronen met Sint-

Jacobus aanstaande te betalen, op straffe van 2. 

 

Hubertus de Ghemert Bartholomeus Spijrinc et Jacobus de Vlederacken 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc 

quinquaginta Vrancrijc cronen ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub 

pena duorum. Testes Wolph et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 133v 03 do 14-05-1405. 

Florencius van Kijfhoec beloofde voornoemde drie schadeloos te houden. 

 

Florencius de (dg: Hi) Kijfhoec promisit super omnia dictos 3es 

indempones servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133v 04 do 21-05-1405. 

Gerardus zvw Nijcholaus Morre: een stuk land, ongeveer 1 bunder groot, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd den Roemput, tussen erfgoed van Willelmus Hels 

enerzijds en Willelmus van Beke Philips soen anderzijds, welk stuk land 

jaarlijks gedeeld wordt tegen voornoemd erfgoed van Willelmus Hels {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai (dg: Morren) Morre peciam terre unum 

bonarium terre vel circiter continentem sitam in parrochia de Roesmalen 

in loco dicto den Roemput inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et 

hereditatem Willelmi de Beke Philips soen ex alio (dg: tendenten prout 

ibidem sita est et ad dictum quondam Nijcholaum spectare consueverat) et 

que pecia terre dividitur annuatim contra dictam hereditatem Willelmi 

Hels. 

 

BP 1184 f 133v 05 do 21-05-1405. 

Gerardus zvw Nijcholaus Morre verkocht aan Cristianus bakker zvw Albertus 

van den Berghe (1) de helft van een stuk land, ongeveer 1 bunder groot, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen Willelmus Hels enerzijds en 

Willelmus van Beke Philips soen anderzijds, zoals deze helft behoorde aan 

wijlen voornoemde Nijcholaus, (2) de helft van een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Roemput, tussen wijlen Tielmannus van Engelant enerzijds en 

voornoemde Willelmus Hels anderzijds, welke twee stukken land jaarlijks 

tegen elkaar worden gedeeld. Voornoemde Gerardus en met hem Arnoldus zvw 

Cristianus van der Heijden beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 6 
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penning oude cijns aan de hertog en waterlaten gnd weteringen. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Nijcholai Morre medietatem pecie terre (dg: duo 

bonaria) #unum bonarium# vel circiter continentis site in parrochia de 

Roesmalen in loco dicto Roemput inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et 

hereditatem Willelmi de Beke Philips soen ex alio (dg: que medietas 

dividitur quod exponetur rijdt annuatim contra reliquam medietatem 

eiusdem pecie terre ad dictum Willelmus Hels spectantem) prout huiusmodi 

medietas ibidem sita est et ad dictum quondam Nijcholaum spectare 

consueverat item #medietatem# pecie terre site in parrochia et loco 

jamdictis inter hereditatem quondam Tielmanni de Engelant ex uno et 

hereditatem dicti Willelmi Hels ex alio que #due# pecie terre annuatim 

dividuntur quod exponetur rijden contra se mutuo (dg: prout) in ea 

quantitate qua ibidem site sunt !et ut dicebat hereditarie vendidit 

Cristiano (dg: fil) pistori filio quondam Alberti van den Berghe 

promittentes et cum eo Arnoldus filius quondam Cristiani van der Heijden 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: 

testes) exceptis sex denariis antiqui census domino duci et aqueductibus 

dictis weteringen ad premissa de jure spectantibus ut dicebat. Testes 

Spina et Wolph datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 133v 06 do 21-05-1405. 

Johannes Coninc van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Coninc de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133v 07 do 21-05-1405. 

Voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus Morre beloofde voornoemde Arnoldus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus filius quondam Nijcholai Morre promisit super omnia 

habita et habenda dictum Arnoldum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 133v 08 za 16-05-1405. 

Hermannus Oeden soen van Dijessen en Johannes Kemmer zvw Johannes beloofden 

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

aanstaande (za 25-07-1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Hermannus Oeden soen de Dijessen et Johannes Kemmer filius quondam 

Johannis promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc 

XII Vrancrijc aude scilde ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena 

unius. Testes Berwout et Tijt datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1184 f 133v 09 zo 17-05-1405. 

Gerardus van Eijcke droeg over aan Godefridus van Os een lijfpacht van 7 

mud rogge en 3 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, die voornoemde 

Godefridus van Os en zijn zuster Katherina, kvw Hermannus van Os zvw hr 

Godefridus van Os ridder, beloofd hadden aan hun oom voornoemde Gerardus, 

op het leven van Gloria sv voornoemde Gerardus en mv voornoemde Godefridus 

en Katherina, met Lichtmis te leveren. De brief overhandigen aan voornoemde 

Gloria. 

 

Gerardus de Eijcke vitalem pensionem septem modiorum siliginis et trium 

modiorum ordei mensure de Rode quam Godefridus de Os et Katherina eius 

soror liberi quondam Hermanni de Os filii domini #quondam# Godefridi de 

Os militis promiserunt indivisi (dg: super se et) super habita et habenda 

se daturos et soluturos dicto Gerardo eorum avunculo anno quolibet ad 

vitam Glorie sororis dicti Gerardi matris dictorum Godefridi et Katherine 

purificationis prout in litteris legitime supportavit Godefrido de Os 
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predicto (dg: promittens) cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Gerardus datum dominica (dg: vocem) cantate. Tradatur dicte Glorie. 

 

BP 1184 f 133v 10 ma 18-05-1405. 

Laurencius Hollander zvw Jacobus Bollekens soen van Lijttoijen en Johannes 

Groet ev Hilla dvw voornoemde Jacobus verkochten aan Godefridus van der 

Graft Otten soen een stuk land, in Lithoijen, op de plaats gnd Bleccacker, 

tussen Rijcoldus zv Willelmus Bijeken enerzijds en Ghisbertus zvw Martinus 

van Kessel anderzijds, met 7 voet van een dijk, in Lithoijen, tussen de 

dijk van kv Goddinus enerzijds en de dijk van voornoemde Rijcoldus 

anderzijds, welk stuk land met de 7 voet dijk voornoemde wijlen Jacobus 

Bollekens verworven had van Henricus van Kessel en dat nu aan hen behoort. 

 

Solvit. 

Laurencius Hollander filius quondam Jacobi Bollekens soen de Lijttoijen 

et Johannes Groet maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie dicti 

quondam Jacobi peciam terre sitam in parrochia de Lijttoijen supra locum 

dictum Bleccacker inter hereditatem Rijcoldi filii Willelmi Bijeken ex 

uno et inter hereditatem Ghisberti filii quondam Martini de Kessel ex 

alio cum septem pedatis cuiusdam aggeris siti in dicta parrochia inter 

(dg: hereditatem lb) aggerem liberorum Goddini ex uno et inter aggerem 

dicti Rijcoldi ex alio quam peciam terre cum dictis septem pedatis 

aggeris dictus (dg: He) Jacobus quondam Bollekens erga Henricum de Kessel 

acquisierat prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Godefrido van der Graft Otten soen supportaverunt 

cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et 

Wolph datum secunda post cantate. 

 

BP 1184 f 133v 11 ma 18-05-1405. 

Henricus Bac Roesmont beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 62 oude 

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

 

Henricus Bac Roesmont promisit super omnia Stephano Merlingo ad opus etc 

sexaginta duos aude scilde Francie ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswijn et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 133v 12 ma 18-05-1405. 

Godefridus van Bruheze droeg over aan Gertrudis wv Johannes van Geffen een 

lijfrente van 12 oude schilden, die Gerlacus zvw Johannes van Nuwelant 

beloofd had aan broeder Nijcholaus orde van de predikheren zv Godefridus 

van Bussel nzvw Godefridus van Bussel, op het leven van voornoemde broeder 

Nijcholaus, aan hem gerechtelijk verkocht door Jacobus Tijt. 

 

Godefridus de Bruheze vitalem pensionem XII aude scilde quam Gerlacus 

filius quondam Johannis de Nuwelant fratri Nijcholao ordinis predicatorum 

filio Godefridi de Bussel filii naturalis quondam Godefridi de Bussel ad 

vitam dicti fratris Nijcholai solvere tenetur venditam (dg: dicto 

Godefrido) #sibi# a Jacobo Tijt (dg: p) per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Gertrudi 

relicte quondam Johannis de Geffen cum litteris et jure promittens super 

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

Spina datum 2a post cantate. 

 

1184 f.134r. 

 tercia post cantate: dinsdag 19-05-1405. 

 quarta post cantate: woensdag 20-05-1405. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 
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BP 1184 f 134r 01 di 19-05-1405. 

Johannes Oem wettige zvw Johannes Oem heer van Bochoven machtigde Johannes 

Oem nzvw voornoemde Johannes Oem zijn renten, cijnzen pachten en tegoeden 

te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Johannes Oem filius legitimus quondam Johannis Oem domini de Buchoven 

dedit et contulit Johanni Oem filio naturali dicti quondam Johannis Oem 

potestatem monendi suos redditus census et pacciones et quecumque credita 

que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et bona regendi 

usque ad revocationem. Testes Theodericus et Gerardus datum tercia post 

cantate. 

 

BP 1184 f 134r 02 wo 20-05-1405. 

Jan soen wilner Johannes Papen vernaderde in aanwezigheid van Henricus 

Bruijn Aelwijns soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Dorsselaer, 

tussen Elizabeth wv Henricus Seghers enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Henricus Bruijn en met 

het andere eind aan Katherina wv Johannes Cort, welk stuk land voornoemde 

Henricus Bruijn verworven had van Elizabeth dvw Johannes Seghers en 

Mathijas Nennen soen. Voornoemde Henricus week en Johannes droeg over aan 

voornoemde Henricus. 

 

(dg: Ghisbertus filius Danijelis Roesmont) #Jan soen wilner Johannis 

Papen# in presentia Henrici Bruijn Aelwijns soen prebuit ad redimendum 

peciam terre sitam in parrochia de Os ad locum dictum Dorsselaer inter 

hereditatem Elizabeth (dg: ze) relicte quondam Henrici Seghers ex uno et 

inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

dicti Henrici Bruijn et cum reliquo fine ad hereditatem Katherine relicte 

quondam Johannis Cort (dg: et ut dicebat) quam peciam terre dictus 

Henricus Bruijn erga Elizabeth (dg: relictam) filiam quondam Johannis 

Seghers et Mathijam Nennen soen acquisierat ut dicebat et dictus Henricus 

cessit et (dg: Ghisbertus) #Johannes# supportavit eidem Henrico. Testes 

(dg: Spina et B) Tijt et Bathen soen datum quarta post cantate. 

 

BP 1184 f 134r 03 wo 20-05-1405. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Straten verkocht aan 

Theodericus Goedescalcs soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 10 morgen 71½ roeden land, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eijkendonc, tussen Henricus 

van der Boijdonc enerzijds en een weg gnd die Eijkendoncsche Straet 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Boghaert en met het andere 

eind aan Hermannus zvw Henricus van den Hoernic, en uit het huis en 

gebouwen op het voornoemde, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 30 pond geld aan Arnoldus van Beke. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs de Straten (dg: 

hereditariam paccionem unius modii) hereditarie vendidit Theoderico 

Goedescalcs soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: j) nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex decem jugeribus et septuaginta una et dimidia virgatis terre 

sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc inter 

hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter plateam dictam 

communiter die Eijkendoncsche Straet ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Boghaert et cum reliquo fine ad hereditatem Hermanni 

filii quondam Henrici van den Hoernic atque ex domo ac edificiis in 

premissis consistentibus ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XXX librarum monete Arnoldo de Beke exinde solvendis et 

sufficientem. !Testes datum supra. 
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BP 1184 f 134r 04 wo 20-05-1405. 

Herbertus zv Godefridus Laurens soen ev Aleijdis dvw Rutgherus schoenmaker 

verkocht aan Willelmus Daems soen van den Kerckhove 1 morgen land van 

wijlen voornoemde Rutgherus, in Oss, ter plaatse gnd opten Brant, tussen 

Henricus van Helvoirt verwer enerzijds en kvw Hermannus her Godevarts soen 

anderzijds, zoals deze morgen daar ligt met de maat gnd hoefslach. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Herbertus filius (dg: quon) Godefridi Laurens soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Rutgheri sutoris (dg: d) unum 

juger terre dicti quondam Rutgheri situm in parrochia de Os ad locum 

dictum opten Brant inter hereditatem Henrici de Helvoirt tinctoris ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Hermanni her Godevarts soen ex 

alio in ea quantitate qua ibidem per mensuram dictam hoefslach situm est 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Daems soen van den Kerckhove 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Wolph 

et Gerardus datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 134r 05 wo 20-05-1405. 

Godefridus Laurens soen van Os verkocht aan Cristina van Vechel ½ morgen 

land, in Oss, ter plaatse gnd die Gemeijnt, achter de plaats gnd Scadewijc, 

tussen Johannes Mersman enerzijds en kvw Johannes van Heze anderzijds. 

 

Solvit III grossos. 

Godefridus Laurens soen de Os dimidium juger terre situm in parrochia de 

Os ad locum dictum die Gemeijnt retro locum dictum Scadewijc inter 

hereditatem Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis de Heze ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut 

dicebat hereditarie vendidit Cristine de Vechel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 134r 06 wo 20-05-1405. 

Herbertus zv voornoemde Godefridus Laurens soen van Os en Arnoldus 

Heijmerics soen szv voornoemde Godefridus deden tbv voornoemde Cristina van 

Vechel afstand van voornoemde ½ morgen land. 

 

Herbertus filius dicti Godefridi et Arnoldus Heijmerics soen gener dicti 

Godefridi super dicto dimidio jugere terre et jure ad opus dicte Cristine 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 134r 07 do 21-05-1405. 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen van Enghelen verkocht aan Engbertus zvw 

Petrus Engbrechts soen een b-erfcijns van 2 oude schilden, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in de dingbank van 

Meerwijk, tegenover de villa van Engelen, buiten de dijk, (2) 4 morgen land 

aldaar, binnen de dijk, ter plaatse gnd Stevens Kijnder Kempken, welke 

cijns voornoemde Henricus gekocht had van Stephanus zvw Nijcholaus van den 

Scoer. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Stevens soen de Enghelen hereditarium 

censum duorum denariorum aureorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum (dg: seu a) solvendum hereditarie Martini hyemalis ex domo et 

orto sitis in jurisdictione de Merewijc in opposito ville de Enghelen 

extra aggerem atque ex quatuor jugeribus terre sitis ibidem infra aggerem 

in loco dicto Stevens Kijnder Kempken quem censum dictus Henricus erga 

Stephanum filium quondam Nijcholai van den Scoer emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie vendidit Engberto filio quondam Petri Engbrechts 

soen supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) 
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Wolph et Gerardus datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 134r 08 do 21-05-1405. 

Willelmus Barbiers alias gnd van Stipdonc beloofde aan Jacobus van Oeffel 

en Godefridus van Orthen 100 Franse kronen of de waarde, na maning te 

betalen. Ter meerdere zekerheid stelde hij al zijn wijnen in Den Bosch en 

Helmond en al zijn andere roerende en gerede goederen in handen van 

voornoemde Jacobus en Godefridus en droeg die aan hen over. 

 

Willelmus Barbiers alias dictus de Stipdonc promisit super omnia Jacobo 

de Oeffel et Godefrido de Orthen centum cronen Francie vel valorem ad 

monitionem eorum persolvendos et ad maiorem securitatem omnia et singula 

vina dicti Willelmi in opido de Busco (dg: aut) et in Helmont 

consistentia atque omnia alia bona mobilia et parata dicti Willelmi 

habita et habenda prefatis Jacobo et Godefrido in manus eorum posuit et 

legitime supportavit et resignavit etc. Testes Neijnsel et Gerardus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 134r 09 do 21-05-1405. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnael beloofde aan Agnes ev Heijmericus Groij, 

tbv voornoemde Heijmericus, 73 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 30 gemene plakken met Sint-

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

 

Hermannus filius Arnoldi Cleijnael promisit super omnia Agneti uxori 

Heijmerici Groij ad opus eiusdem Heijmerici LXXIII novos Gelre gulden 

(dg: atque septem et dimidium) scilicet IX boddrager vel X Vlems placken 

pro quolibet gulden computato et XXX gemeijn placken ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.134v. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 

BP 1184 f 134v 01 do 21-05-1405. 

Petrus Lummelman en Johannes en Elijas, kv voornoemde Petrus, verkochten 

aan Johannes Andries soen van Kijlsdonc 1 bunder beemd, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Vechelsche Buenre, tussen Metta van Vechel enerzijds en 

Bela van den Horinc anderzijds, met een eind strekkend aan de beemd gnd 

Kersmekers Beemt en met het andere eind aan Rodolphus zvw Walterus Wever, 

belast met 1 oude groot, die wijlen Theodericus Writer hieruit beurde. 

 

Solvit. 

Petrus Lummelman #Johannes et Elijas liberi dicti Petri# unum bonarium 

prati situm in parrochia de Vechel in loco dicto die Vechelsche Buenre 

inter hereditatem Mette de Vechel ex uno et inter hereditatem Bele van 

den Horinc ex alio tendens cum uno fine ad pratum dictum Kersmekers Beemt 

et cum reliquo fine ad hereditatem Rodolphi filii quondam Walteri Wever 

(dg: ex) in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni (dg: filio q) Andries soen de (dg: Vechel) 

#Kijlsdonc# promittentes (dg: super) indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo quem Theodericus Writer 

(dg: de) quondam exinde habuit solvendum. Testes Neijnsel et Gerardus 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 134v 02 do 21-05-1405. 

Theodericus zvw Nijcholaus Coel van Marheze beloofde aan Hubertus Osman 107 

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

gerekend, minus 4½ gemene plak met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 
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-. 

Theodericus filius quondam Nijcholai Coel de Marheze promisit super omnia 

Huberto Osman centum et septem nuwe Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel (dg: XIX) X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato minus (dg: 

qu) quatuor et dimidio gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 134v 03 do 21-05-1405. 

Johannes Groet zvw Johannes Groet van Herlaer gaf uit aan Laurencius zvw 

Arnoldus van Zamellen een stukje land, 1 lopen groot, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Hoevel, tussen voornoemde Johannes Groet enerzijds 

en wijlen Willelmus Cortroc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan voornoemde Johannes Groet, zoals omgraven; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 4 oude groten, te weten hetzelfde voor een oude groot 

gerekend als de heer van Gestel bij Herlaer zal ontvangen en heffen, met 

Sint-Michael te betalen. Voornoemde Laurencius zal voornoemd stukje land 

richting de erfgoederen van voornoemde Johannes Groet omgraven en omwallen, 

zó dat de ander daarvan geen schade lijdt. Voornoemde Johannes mag bij het 

omheinen zijn omheiningen verbinden met de omheiningen van Laurencius. 

 

Duplicetur. 

Johannes Groet filius quondam Johannis Groet de Herlaer particulam terre 

sitam in parrochia de Gestel prope Herlaer (dg: inter hereditatem) ad 

locum dictum Hoevel inter hereditatem dicti Johannis Groet ex uno et 

inter hereditatem quondam Willelmi Cortroc ex alio tendentem a communi 

platea usque ad hereditatem dicti Johannis Groet (dg: ut) et que 

particula hereditatis continet unam lopinatam terre (dg: in) prout 

huiusmodi particula terre ibidem sita est et circumfossata ut dicebat 

(dg: hereditarie vendidit) dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# 

Laurencio (dg: f die Koc) filio quondam Arnoldi de Zamellen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu quatuor grossorum 

antiquorum (dg: seu alterius pagamenti) scilicet tantum pro uno grosso 

antiquo computando quantum dominus pro tempore de Ghestel prope Herlaer 

capiet et levabit dando etc ab alio Mijchael ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere #et 

alter repromisit# tali annexa conditione quod dictus Laurencius dictam 

particulam terre versus dictam! (dg: hereditatem) hereditates dicti 

Johanni Groet taliter circumfossabit et circumvallabit quod alteri dampna 

exinde non eveniant in futurum hoc adiuncto quod dictus Johannes in 

sepiendo eius hereditatem suas sepes poterit annectere quod exponetur aen 

heijmen sal moghen sepibus Laurencii predicti absque contradictione 

eiusdem Laurencii ut ipse Laurencius recognovit et super omnia promisit. 

Testes (dg: datum supra) Neijnsel et Gerardus datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 134v 04 do 21-05-1405. 

Johannes van Audenhoven zv Johannes van Audenhoven verkocht aan Johannes 

van den Doirn van Oirscot een stuk beemd, gnd die Beirct, die behoorde aan 

Goeswinus van den Roetelen, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, 

tussen Godefridus Persoens soen van Boechout enerzijds en een beemd gnd des 

Roden Beemt anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het 

andere eind aan Aleijdis sGreven, belast met 1 oude groot grondcijns en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, aan Rutgherus zvw Henricus 

her Godevarts soen. De brief overhandigen aan hr Philippus van Geldorp. 

 

Johannes de Audenhoven filius Johannis de Audenhoven peciam (dg: ter) 

prati dictam die Beirct (dg: sitam in par) que ad Goeswinum van den 

Roetelen spectare consueverat sitam in parrochia de Oirscot in pastoria 

de Boterwijc inter hereditatem Godefridi Persoens soen de Boechout ex uno 

et inter pratum dictum des Roden Beemt #ex alio# tendentem cum uno fine 

ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Aleijdis sGreven ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum Godefrido) #hereditarie 
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vendidit# Johanni van den Doirn de Oirscot (dg: ab) promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo 

domino fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Oirscot (dg: exinde) Rutghero filio quondam Henrici her Godevarts soen 

exinde solvendis. Testes datum supra. Tradatur domino Philippo de 

Geldorp. 

 

BP 1184 f 134v 05 do 21-05-1405. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Audenhoven droeg over aan Rutgerus van 

Audenhoven bvw Walterus van Audenhoven geheel het recht dat aan hem en zijn 

voornoemde vader Johannes behoort, in het deel, dat aan wijlen voornoemde 

Woltherus behoorde, in de goederen gnd te Audenhoven, in Oirschot. 

 

Dictus Johannes filius Johannis de Audenhoven totum (dg: partem) #jus# 

sibi #et Johanni predicto suo patri# competens in (dg: tot) parte que 

Wolthero (dg: di) quondam de Audenhoven competebat in bonis dictis te 

Audenhoven sitis in parrochia de Oirscot legitime supportavit Rutgero de 

Audenhoven fratri dicti (dg: Jo) quondam Walteri promittens super omnia 

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

quon) Johannis sui patris in primodicta tota parte existentes deponet!. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 134v 06 do 21-05-1405. 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici de Kessel filii quondam Martini 

de Kessel medietatem duorum jugerum terre sitorum in magna insula que sita 

est inter villas de (dg: Eij) Ghewanden et de Eijmpel extra aggerem ibidem 

contigue juxta hereditatem Lamberti Witmeri tendentem cum uno fine a loco 

dicto des Losen Wijel usque ad Mosam ibidem currentem quam medietatem 

dictus quondam Henricus de Kessel erga Hermannum forbitorem et Aleijdem 

eius uxorem filiam quondam Gerardi Loij emendo acquisierat prout in 

litteris quam medietatem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Pijnappel filio quondam Walteri Pijnappel cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Henrici et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici de Kessel filii quondam 

Martini de Kessel medietatem duorum jugerum terre sitorum in magna insula 

que sita est inter villas de (dg: Eij) Ghewanden et de Eijmpel extra 

aggerem ibidem contigue juxta hereditatem Lamberti Witmeri tendentem cum 

uno fine a loco dicto des Losen Wijel usque ad Mosam ibidem currentem 

quam medietatem dictus quondam Henricus de Kessel erga Hermannum 

forbitorem et Aleijdem eius uxorem filiam quondam Gerardi Loij emendo 

acquisierat prout in litteris quam medietatem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Pijnappel filio quondam Walteri Pijnappel 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Henrici et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.135r. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 

BP 1184 f 135r 01 do 21-05-1405. 

Rutgherus van Gheldorp droeg over aan Henricus Boijkens die Wetter een stuk 

eusel, omgeveer 2 bunder groot, gnd die Moest, in Oirschot, in de herdgang 

van Kerkhof, tussen hr Willelmus investiet van Boechout enerzijds en 

Goeswinus van den Roetelen bv voornoemde hr Willelmus anderzijds, welk stuk 

eusel voornoemde Rutgherus in pacht verkregen had van de broers Willelmus 

en Rodolphus, kvw Elijas des Spapen soen, Jacobus van Stripe en Johannes 
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van Helvoert, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit II boddrager. 

Rutgherus de Gheldorp peciam pascue dicte eeusel duo bonaria vel circiter 

continentem dictam die Moest sitam in parrochia de Oerscot in pastoria de 

Atrio inter hereditatem domini Willelmi investiti de Boechout ex uno et 

inter hereditatem Goeswini van den Roetelen (dg: ex) fratris eiusdem 

domini Willelmi ex alio quam peciam pascue dictus Rutgherus erga 

Willelmum Rodolphum fratres liberos quondam Elije des Spapen soen Jacobum 

de Stripe et Johannem de Helvoert ad pactum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Boijkens die Wetter cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 135r 02 do 21-05-1405. 

Voornoemde Rutgherus van Gheldorp droeg over aan hr Philippus van Gheldorp 

investiet van Geffen een huizinge, huizen met ondergrond en 2 stukken 

aangelegen land met hun sloten, in Oirschot, in de herdgang van Kerkhof, 

tussen hr Anselmus van Baest priester enerzijds en de sloot van de 

boomgaard van Alardus Wuest en een ander erfgoed van voornoemde Alardus 

anderzijds, (2) een beemd, gnd dat Proestbroec, in Oirschot, in de herdgang 

van Kerkhof, tussen voornoemde hr Anselmus enerzijds en Johannes Castermans 

anderzijds, welke huizinge, huizen met ondergrond, 2 stukken land en beemd 

voornoemde Rutgherus in pacht verkregen had van voornoemde Alardus Wuest 

zvw Goeswinus van den Roetelen, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Dictus Rutgherus quandam mansionem et domos cum suis fundis atque duas 

pecias terre sibi adiacentes cum suis fossatis sitas in parrochia de 

Oerscot in pastoria de cijmiterio inter hereditatem domini Anselmi de 

Baest presbitri ex uno et inter fossatum pomerii Alardi Wuest et aliam 

hereditatem eiusdem Alardi ex alio atque quoddam pratum dictum dat 

Proestbroec situm in parrochia et pastoria predictis inter hereditatem 

dicti domini Anselmi ex uno et inter hereditatem Johannis Castermans ex 

alio quas mansionem domos duas pecias terre et pratum dictus Rutgherus 

erga predictum Alardum Wuest filium quondam Goeswini van den Roetelen ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit domino 

Philippo de Gheldorp investito de Geffen 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 135r 03 do 21-05-1405. 

Goeswinus Steenwech beloofde aan Sijmon van Merlingus, tbv etc, 50 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Goeswinus Steenwech promisit super omnia Sijmoni de Merlingo ad opus etc 

L novos Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Theodericus et 

Goeswinus predictus datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 135r 04 do 21-05-1405. 

Gerardus Cappen soen van Eirde en Henricus van Gheldorp Persoens soen 

beloofden aan Jacobus van Vladeracken 31 Hollandse gulden geld van wiijllen 

graaf Willelmus of de waarde met Sint-Remigius (do 01-10-1405) en 31 

Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-

04-1406). 

 

Gerardus Cappen soen de Eirde et Henricus de Gheldorp Persoens soen 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo de Vladeracken (dg: XXXII) #XXXI# 

Hollans gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad Remigii et 
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XXXI Hollant gulden dicte monete vel valorem ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: dat) Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 135r 05 do 21-05-1405. 

Arnoldus van Kilsdonc en Conrardus Tijmmerman beloofden aan Petrus zvw 

Johannes Zesken van Geffen 18 nieuwe gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

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

betalen. 

 

Arnoldus de Kilsdonc #et# Conrardus Tijmmerman promiserunt indivisi super 

omnia Petro filio quondam Johannis Zesken de Geffen XVIII novos gulden 

scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet gulden computato 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 135r 06 do 21-05-1405. 

(dg: Arnoldus zvw Theodericus Oden soen ev Maria dv Johannes van der). 

 

(dg: Arnoldus filius quondam Theoderici Oden soen maritus et tutor 

legitimus Marie sue uxoris filie Johannis van der). 

 

BP 1184 f 135r 07 do 21-05-1405. 

Godefridus van den Kolc zv Johannes van den Kolc verkocht aan zijn broer 

Rodolphus van den Kolc zv voornoemde Johannes (1) ½ morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd opt Gerstlant, tussen voornoemde Rodolphus 

enerzijds en Theodericus Tolinc anderzijds, (2) zijn deel in een kamp, gnd 

die Rijscamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen wijlen Rodolphus 

Hals enerzijds en wijlen Johannes Hals anderzijds. 

 

-. 

Godefridus van den Kolc filius Johannis van den Kolc dimidium juger terre 

situm in parrochia de Roesmalen ad locum dictum opt Gerstlant inter 

hereditatem Rodolphi van den Kolc filii dicti Johannis ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Tolinc ex alio in ea quantitate qua ibidem situm 

est atque totam partem sibi competentem in quodam campo dicto die 

Rijscamp sito in parrochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem quondam Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Hals ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Rodolpho suo 

fratri promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 135r 08 do 21-05-1405. 

Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner verkocht aan Gerardus zvw 

Nijcholaus van Berze een stukje beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Engbertus Ghiben soen 

van Wargartshuzen en de zijnen enerzijds en Walterus Nennen soen en Batha 

wv Johannes van Tiel anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat en 

met het andere eind aan Elizabeth Zadellers. 

 

Henricus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner particulam prati 

sitam in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt in 

loco dicto die Strijpt inter hereditatem Engberti Ghiben soen de 

Wargartshuzen (dg: ex) et suorum sociorum ex uno et inter hereditatem 

Walteri Nennen soen et Bathe relicte quondam Johannis de Tiel ex alio 

tendentem cum uno fine ad aqueductum et cum reliquo fine ad hereditatem 

Elizabeth Zadellers ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Nijcholai de Berze promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Spina et Wolph datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 135r 09 do 21-05-1405. 

Johannes zvw Petrus Jans soen verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus van 

Beerze ½ bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 
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ter plaatse gnd die Strijpt, tussen kvw Gerardus van Buerde enerzijds en 

Hermannus van Buerde anderzijds, belast met ½ oude groot aan de hertog. 

 

Johannes filius quondam Petri Jans soen dimidium bonarium prati situm in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt in loco 

dicto die Strijpt inter hereditatem liberorum quondam Gerardi de Buerde 

ex uno et inter hereditatem Hermanni de Buerde ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Nijch) Gerardo filio quondam Nijcholai de 

Beerze promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

dimidio grosso antiquo #domino duci# exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 135r 10 do 21-05-1405. 

Mr Johannes van Best machtigde Jacobus van Wijel zvw Gerardus van Wijel al 

zijn cijnzen, renten, pachten en andere goederen van wijlen voornoemde 

Gerardus die nu aan voornoemde mr Johannes behoren ta manen en alle 

goederen van wijlen voornoemde Gerardus die nu aan voornoemde mr Johannes 

behoren te beheren. 

 

Magister Johannes de Best dedit et contulit Jacobo de Wijel (dg: potesta) 

filio quondam Gerardi de Wijel potestatem monendi omnes et singulos 

census redditus et pacciones #et quecumque alia bona# dicti quondam 

Gerardi nunc ad dictum magistrum Johannem spectantes atque omnia et 

singula bona dicti quondam Gerardi nunc ad dictum magistrum Johannem 

spectantia regendi usque ad revocationem. Testes Neijnsel et Gerardus 

datum supra. 

 

1184 f.135v. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 

BP 1184 f 135v 01 do 21-05-1405. 
Godefridus† Grieten soen 

1. Erardus†. 

a. Elizabeth (*) Godescalcus zvw Theodericus Heijmerics soen. 

b. Heijlwigis. 

c. Johannes† (BP 1184 f 135v 02 do 21-05-1405). 

2. Jutta†. 

a. Johannes Peters soen. 

Godescalcus zvw Theodericus Heijmerics soen ev Elizabeth dvw Erardus zvw 

Godefridus Grieten soen verkocht aan Johannes Peters soen zvw Jutta dvw 

voornoemde Godefridus Grieten soen tante van voornoemde Elizabeth ½ mud 

rogge b-erfpacht, maat van Vught, die voornoemde Jutta met Lichtmis moest 

leveren aan voornoemde Elizabeth en haar zuster Heijlwigis dvw voornoemde 

Erardus, gaande uit het deel dat voornoemde Erardus had overgedragen aan 

zijn voornoemde dochters uit een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd Loirvoirt, tussen Henricus Broc 

enerzijds en Walterus van den Berghe, met een weg ertussen, anderzijds, 

welk stuk land behoort aan voornoemde Johannes, en welke pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Solvit. 

Godescalcus filius quondam Theoderici Heijmerics soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Erardi filii quondam 

Godefridi Grieten soen dimidium modium siliginis #hereditarie paccionis# 

mensure de (dg: Bu) Vucht quem Jutta filia dicti quondam Godefridi 

Grieten soen matertera dicte (dg: quon) Elizabeth eidem Elizabeth et 

Heijlwigi eius !uxori filie dicti quondam Erardi #solvere tenebatur# 

hereditarie purificationis ex tota parte quam Erardus predictus 

supportaverat suis filiabus predictis videlicet ex pecia terre sita in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt in loco 

dicto Loirvoirt inter hereditatem Henrici Broc ex uno et inter 

hereditatem Walteri van den Berghe quadam via interiacente ex alio que 

pecia terre ad Johannem (dg: filium) Peters soen filium Jutte quondam 

predicte pertinet #ut dicebat quam paccionem nunc ad se spectare dicebat# 
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hereditarie vendidit Johanni jamdicto promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dictarum sororum et suarum! 

heredum deponere. Testes Spina et Wolph datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 135v 02 do 21-05-1405. 

Voornoemde Godescalcus zvw Theodericus Heijmerics soen ev Elizabeth dvw 

Erardus zvw Godefridus Grieten soen deed tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemd stuk land en pacht en van het recht, dat aan hem en Johannes zvw 

voornoemde Erardus hierin behoorde. Lasten van zijn kant en van de kant van 

wijlen voornoemde Johannes worden afgehandeld. 

 

Solvit. 

Dictus Godescalcus ut supra supra! predicta pecia terre #et paccione# et 

super jure (dg: sibi competente atque super) #quod sibi# ac Johanni filio 

dicti quondam Erardi in eisdem competebat ut dicebat ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui #et dicti quondam Johannis# et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 135v 03 do 21-05-1405. 

Willelmus Loijer nzvw Johannes Loijer ev Elizabeth dvw Henricus Bogart 

droeg over aan Reijmboldus Reijmbouts soen van Ussen 3 stukken land, in 

Oss, ter plaatse gnd Ussen, (1) tussen Katherina Lambrechts enerzijds en 

Walterus van Os anderzijds, (2) tussen voornoemde Walterus enerzijds en 

Hermannus van Os anderzijds, (3) tusssen voornoemde Walterus enerzijds en 

Henricus Reijmbouts soen, Johannes van Loen en andere naburen aldaar 

anderzijds. 

 

Willelmus Loijer filius naturalis quondam Johannis Loijer maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici Bogart (dg: 

peciam terre) tres (dg: lopi) pecias terre sitas in parrochia de Os ad 

locum dictum Ussen quarum una inter hereditatem Katherine Lambrechts ex 

uno et inter hereditatem Walteri de Os ex alio altera inter hereditatem 

dicti Walteri ex uno et inter hereditatem Hermanni de Os ex alio et 

tercia inter hereditatem dicti Walteri ex uno et inter hereditatem 

Henrici Reijmbouts soen et Johannis de Loen et aliorum vicinorum ibidem 

ex alio #site sunt# ut dicebat hereditarie supportavit Reijmboldo 

Reijmbouts soen de Ussen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 135v 04 do 21-05-1405. 

Arnoldus Mijnnemere verkocht aan Arnoldus zvw Rodolphus Vrede Runen soen 

een stuk beemd, dat behoorde tot de goederen gnd ten Assche, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Hilsbroec, tussen erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en 

Willelmus van Bucstel joncfrou Henric soen anderzijds, met de wegen die 

erbij horen, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Willelmus bv 

voornoemde Arnoldus verkoper eertijds verkocht had aan Theodericus uten 

Valchuze van den Grave, gaande uit voornoemde goederen gnd ten Asch, welke 

pacht voornoemde koper vanaf nu zal leveren uit voornoemd stuk beemd. 

 

Solvit emptor. Duplicetur. 

Arnoldus Mijnnemere peciam prati que ad bona dicta ten Assche pertinebat 

sitam in parrochia de Bucstel ad locum dictum (dg: Hilboe) Hilsbroec 

inter hereditatem domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem Willelmi 

de Bucstel joncfrou Henric soen ex alio #simul cum viis ad ipsam 

spectantibus# ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Rodolphi Vrede Runen soen (dg: ex a) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis viis per ipsam peciam prati de jure 

transeuntibus et tendentibus (dg: et obligationem deponere excepta) 

excepta eciam hereditaria paccione unius modii siliginis quam Willelmus 

frater dicti Arnoldi venditoris pridem vendiderat #Theoderico uten 
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Valchuze van den Grave# ex predictis bonis ten Asch vocatis cum suis 

attinentiis solvenda quam paccionem dictus emptor exnunc deinceps 

singulis annis taliter dabit et solvet ex pecia prati predicta quod dicto 

venditori dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse emptor recognovit 

et sub obligatione dicte pecie prati promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 135v 05 do 21-05-1405. 

Henricus Toijt verklaarde dat hij alle erfgoederen en erfelijke goederen, 

die hij verworven heeft na overlijden van zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus 

van den Rijt, thans bezit en gedurende zijn leven zal bezitten, in al het 

recht waarin hij die bezeten heeft en thans bezit; en al zijn goederen, die 

aan voornoemde Henricus en Aleijdis behoorden, waarin voornoemde Aleijdis 

was overleden. En dat de goederen, die na overlijden van voornoemde 

Aleijdis zijn verworven, na zijn overlijden zullen overerven volgens al het 

recht waarin de aude erfenis waarin voornoemde Aleijdis was overleden, moet 

overerven. Hij beloofde aan zijn zoon Johannes, tbv hem en andere erfg van 

voornoemde Henricus Toijt, dit van waarde te houden. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Henricus Toijt palam recognovit quod ipse omnes hereditates #et bona 

hereditaria# quas ipse Henricus Toijt acquisierat post decessum Aleijdis 

sue uxoris filie quondam Lamberti van den Rijt ad presens possidet et 

tenet et ad eius vitam habebit tenebit et possidebit in omni jure quo 

ipse Henricus possedit et tenuit ac #ad presens# tenet et possidet 

quecumque sua bona hereditaria que ad prefatos Henricum et Aleijdem 

pertinebant et in quibus ipsa quondam Aleijdis decessit (dg: promittens 

super omnia Johanni suo filio ad opus sui) et quod illa bona (dg: acq) 

post decessum dicte Aleijdis acquisita succedent et devolventur post et 

per mortem dicti Henrici in omnibus jure et forma quibus hereditates 

antique dicte aude erfenis in quibus dicta (dg: -s) quondam Aleijdis !de 

jure advolvi debeant et tenebunt promittens super omnia Johanni suo filio 

ad opus sui et ad opus aliorum heredum dicti Henrici Toijt ratam servare. 

Testes datum supra. Tradatur dicto Johanni. 

 

BP 1184 f 135v 06 do 21-05-1405. 

Aleijdis dvw Marselius gnd Zeel Delijen soen verkocht aan Nijcholaus 

Herwijns een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Nedervelt, tussen 

voornoemde Nijcholaus enerzijds en Zebertus die Smijt anderzijds. Johannes 

Ruelens deed afstand. 

 

Solvit III grossos. 

Aleijdis filia quondam Marselii dicti (dg: Mar) Zeel Delijen soen cum 

tutore peciam terre sitam in parrochia de Os ad locum dictum Nedervelt 

inter hereditatem Nijcholai Herwijns ex uno et inter !Zeberti die Smijt 

ex alio ut dicebat heredtarie vendidit dicto Nijcholao promittens #cum 

tutore# super omnia warandiam et obligationem deponere. Quo facto 

Johannes Ruelens super predicta pecia terre et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 135v 07 do 21-05-1405. 

Hubertus nzvw Emondus van Ghemert beloofde aan Jacobus Goes 19 nieuwe 

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

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

 

Hubertus filius naturalis quondam Emondi de Ghemert promisit super omnia 

Jacobo Goes XIX novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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1184 f.136r. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 

BP 1184 f 136r 01 do 21-05-1405. 

Arnoldus Dircs soen ev Maria dv Johannes van den Drieborch droeg over aan 

Henricus Keelbreker zvw Lambertus alle goederen, die aan hem zullen komen 

na overlijden van voornoemde Johannes en zijn vrouw Heijlwigis, ouders van 

voornoemde Maria. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Tradatur dicto Johanni. Solvit III grossos. 

Arnoldus Dircs soen maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie 

Johannis van den Drieborch omnia et singula bona sibi (dg: de) de morte 

dicti Johannis (dg: et post mortem) Heijlwigis sue uxoris parentum (dg: 

olim) dicte Marie successione advolvenda quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Keelbreker filio 

quondam Lamberti promittens super omnia ratam servare et obligationem 

deponere et quod ipse numquam presumet se jus in premissis habere. Testes 

Spina et Wolph datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 136r 02 do 21-05-1405. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde dat voornoemde Johannes alle goederen heeft 

gegeven die voornoemde Johannes beloofd had aan voornoemde Arnoldus en zijn 

vrouw Maria. 

 

Insuper dictus Arnoldus palam recognovit sibi per predictum Johannem fore 

satisfactum ab omnibus et singulis bonis que dictus Johannes promiserat 

dicto Arnoldo cum dicta Maria sua uxore nomine dotis et in subsidium 

matrimonii clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136r 03 do 21-05-1405. 

(dg: voornoemde Arnoldus). 

 

(dg: dictus Arnoldus). 

 

BP 1184 f 136r 04 do 21-05-1405. 

Voornoemde Johannes van den Drieborch, voor zich en voor zijn voornoemde 

dochter Maria en erfgenamen van voornoemde Maria, ontlastte voornoemde 

Arnoldus van alle goederen en beloften, die hij beloofd of gedaan had aan 

voornoemde Johannes en Maria, toen gesproken werd over het huwelijk dat 

tussen voornoemde Arnoldus en Maria gesloten zou worden. Voornoemde 

Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus, tbv hem en zijn erfgenamen, dat 

noch voornoemde Johannes noch zijn dochter Maria of de erfgenamen van 

voornoemde Maria, recht zullen doen gelden op goederen, die aan voornoemdde 

Arnoldus {er staat: Johannes} gekomen zijn na overlijden van zijn vader 

Theodericus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Margareta, noch op de goederen die voornoemde Arnoldus thans bezit of later 

zal verwerven. 

 

Dictus Johannes van den Drieborch (dg: palam quitavit di) pro se et pro 

dicta Maria #sua filia# et pro quibuscumque heredibus eiusdem Marie palam 

quitavit dictum Arnoldum ab omnibus et singulis bonis et promissionibus 

que et quas dictus Arnoldus promiserat aut fecerat dicto! Johanni et 

Marie seu eorum alteri tempore quo (dg: ipse) tractabatur de matrimonio 

contrahendo inter Arnoldum et Mariam predictos promittens super omnia 

dicto Arnoldo ad opus sui et ad opus quorumcumque heredum eiusdem Arnoldi 

ipsum Arnoldum et eius heredes de premissis indempnes servare insuper 

dictus Johannes promisit super omnia (dg: dicto) dicto Arnoldo ad opus 

sui et ad opus heredum eiusdem Arnoldi quod nec dictus Johannes nec dicta 

Maria eius filia nec heredes eiusdem Marie presument se jus habere in 

quibuscumque bonis que dicto !Johanni de morte quondam Theoderici sui 

patris sunt advoluta et post mortem Margarete matris eiusdem Arnoldi 
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successione sunt advolvenda nec in (dg: quib) bonis quibuscumque que ipse 

Arnoldus ad presens possidet aut imposterum acquiret quovis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 136r 05 do 21-05-1405. 

Henricus Venbosch zv Hermannus Venbosch en Arnoldus Bac beloofden aan 

Bruijstinus Jans soen, tbv de abt van Tongerlo, 50 Gentse oude schilden of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Bartholomeus (ma 24-08-1405) en de 

andere helft met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405). 

 

Henricus Venbosch filius Hermanni Venbosch et Arnoldus Bac promiserunt 

indivisi super omnia Bruijstino (dg: d) Jans soen L #ad opus domini 

abbatis de Tongerlo# Gentsche aude scilde vel valorem (dg: ad) mediatim 

Bartholomei et mediatim Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 136r 06 do 21-05-1405. 

Zebertus van den Ramen zv Engbertus van Krekelhoven verkocht aan Aleijdis 

dvw Gerardus van den Velde een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, gnd dat 

Franckenbroec, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen een gemene weg 

enerzijds en Jordanus Vos anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg, reeds belast met de hertogencijns. De pacht zal na overlijden van 

voornoemde Aleijdis naar de verkoper gaan als hij dan leeft en anders naar 

zijn naaste erfgenamen. 

 

Zebertus van den Ramen filius (dg: quondam) Engberti de Krekelhoven (dg: 

promisit super omnia) hereditarie vendidit Aleijdi filie quondam Gerardi 

van den Velde hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex prato 

dicto dat Franckenbroec sito in parrochia de Haren ad locum dictum (dg: 

Haren) #Beilver# inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Jordani Vos ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem 

facere tali annexa conditione quod dicta paccio post decessum dicte 

Aleijdis ad dictum venditorem si vixerit in humanis alioquin ad 

proximores heredes dicti venditoris devolvetur et succedat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 136r 07 do 21-05-1405. 

Vervolgens beloofde voornoemde Aleijdis dat de pacht volgens voornoemde 

voorwaarde zal overgaan. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constituta dicta Aleijdis 

cum tutore promisit super omnia habita et habenda (dg: de) quod dicta 

paccio devolvetur juxta conditionem suprascriptam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136r 08 do 21-05-1405. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker ev Agnes dvw Arnoldus van 

Berlikem verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Zeebkens soen de helft die aan 

hem behoort in 1 bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd Coleijt, tussen 

Henricus Barniers en Arnoldus Grotart enerzijds en voornoemde Nijcholaus 

Coel Zeebkens soen anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die 

Aa, belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 10 schelling paijment aan de 

abt van Berne. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie quondam Arnoldi de Berlikem (dg: dimi) 

medietatem ad se spectantem in uno bonario terre sito in parrochia de 
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Berlikem ad locum dictum Coleijt inter hereditatem Henrici Barniers et 

Arnoldi Grotart ex uno et inter hereditatem Nijcholai #dicto! Coel# 

Zeebkens soen ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa (dg: 

ut dicebat) in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao Coel Zeebkens soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte hereditarii 

census X solidorum pagamenti abbati de Berna exinde solvendi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 136r 09 do 21-05-1405. 

Henricus Roempot zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert die Boghemaker 

droeg over aan Ghibo zvw Johannes Everaets soen van Hijntham een 

b-erfcijns2 van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Paelacker, (2) 1 morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd Opperenpoel, (3) 4 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd 

Westeracker, welke cijns wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen 

gekocht had van Theodericus Hermans soen van Os en zijn zoon Hermannus, en 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Roempot filius quondam Theoderici Waelwijns soen de Hemert die 

Boghemaker (dg: et Egidius) hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie Martini hyemalis ex uno jugere terre sito in 

parrochia de Os ad locum dictum communiter Paelacker atque ex uno jugere 

terre sito in dicta parrochia in loco dicto communiter Opperenpoel (dg: 

inter hereditatem Arnoldi de Gravia ex uno atque ex uno jugere terre) 

atque ex quatuor lopinatis terre sitis in dicta parrochia ad locum dictum 

communiter Westeracker quem censum dictus quondam Theodericus Waelwijns 

soen erga Theodericum Hermans soen de Os et Hermannum eius filium emendo 

acquisierat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen de 

Hijntham cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Theoderici et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136r 10 do 21-05-1405. 

Egidius van der Bruggen3 brouwer deed tbv voornoemde Ghibo afstand van het 

voornoemde. 

 

Egidius van der Bruggen braxator (dg: promisit super omnia) super 

premissis et jure ad opus dicti Ghibonis hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136r 11 do 21-05-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Egidius een lijfrente van 40 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicto Egidio vitalem pensionem XL solidorum monete anno 

quolibet ad vitam dicti Egidii et non ultra Martini ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes datum 

supra. 

 

                         
2 Zie ← BP 1183 f 383v 03 za 27-09-1404, Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert 
droeg over aan Theodericus Bathen soen en Gerardus Bathen soen (1) 1/3 deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn zuster Hilla dvw voornoemde Theodericus, in … (1d) de helft 

van een b-erfcijns van 4 pond gemeen paijment, die Theodericus Hermans soen moest betalen aan 

wijlen voornoemde Theodericus. 
3 Zie ← BP 1182 p 284v 02 za 18-12-1400, Egidius van der Bruggen (*) Hilla dvw Theodericus 
Waelwijns soen. Egidius zal gedurende zijn leven het vruchtgebruik hebben gehad van een deel 

van de overgedragen erfcijns. 
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1184 f.136v. 

 quinta post cantate: donderdag 21-05-1405. 

 sexta post cantate: vrijdag 22-05-1405. 

 sexta post Johannis: vrijdag 26-06-1405. 

 

BP 1184 f 136v 01 do 21-05-1405. 

Johannes Hals zvw Johannes Femijen soen, Rodolphus Ghiben soen, Gerardus 

zvw Johannes Vrancken soen en Nijcholaus gnd Coel Zebrechts soen beloofden 

aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 30 Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus met het octaaf cab Pinksteren aanstaande (zo 14-06-1405) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes Hals filius quondam Johannis Femijen soen Rodolphus Ghiben soen 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen et Nijcholaus dictus Coel 

Zebrechts soen promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus 

etc XXX Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi (dg: vel) ad 

#octavas penthecostes# (dg: Remigii) proxime futuras persolvendos sub 

pena III. Testes Berwout et Wolph datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 136v 02 vr 22-05-1405. 
Gerardus† Cnoden vleeshouwer. 

1. Ghibo† Herinc (*) Elizabeth†. 

a. Gerardus Cnode. 

b. Goeswinus. 

c. Heijlwigis (*) Arnoldus Haeck {=Hake}. 

d. Cristina (*) Bernardus Sceijvel. 

e. Agnes (*) Zibertus van Hoculem. 

Gerardus Cnode en zijn broer Goeswinus, kvw Ghibo Harinc, door voornoemde 

Ghibo verwekt bij Elizabeth later zijn weduwe, Arnoldus Haeck ev 

Heijlwigis, en Bernardus Sceijvel ev Cristina, dvw voornoemde Ghibo en 

Elizabeth, verkochten aan mr Johannes van Best een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Neve 

vleeshouwer enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus Dunnecop anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg aldaar achterwaarts tot aan het gemene water, 

welk huis en erf wijlen voornoemde Elizabeth wv Ghibo Herinc gekocht had 

van Gerardus van Uden zvw Henricus van Uden, en welk huis en erf nu gelegen 

is tussen erfgoed van Ludovicus Goeswijns soen enerzijds en voornoemd 

erfgoed van wijlen Godefridus Dunnecop, nu behorend aan erfg vw Henricus 

van Amerzoijen, anderzijds. Zibertus van Hoculem ev Agnes, dvw voornoemde 

Ghibo en Elizabeth, deed afstand. 

 

Gerardus Cnode et Goeswinus eius frater liberi quondam Ghibonis Harinc ab 

eodem quondam Ghibone et quondam Elizabeth relicta eiusdem quondam 

Ghibonis pariter (dg: p) geniti Arnoldus Haeck maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris et Bernardus Sceijvel maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filiarum dictorum quondam Ghibonis et Elizabeth domum 

et aream sitam in Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem quondam 

Johannis Neve carnificis ex una parte et inter hereditatem Godefridi 

quondam Dunnecop (dg: ex) parte ex altera tendentem a communi platea 

ibidem retrorsum ad communem aquam quam domum et aream dicta quondam 

Elizabeth relicta quondam Ghibonis Herinc erga Gerardum de Uden filium 

quondam Henrici de Uden emendo acquisierat prout in litteris que domus et 

area nunc sita est inter hereditatem Ludovici Goeswijns soen ex uno et 

inter dictam hereditatem dicti quondam Godefridi Dunnecop nunc ad heredes 

quondam Henrici de Amerzoijen ex alio #cum attinentiis etc# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt magistro Johanni de Best supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicte quondam Elizabeth et 

suorum heredum deponere. Quo facto Zibertus de Hoculem maritus et tutor 

Agnetis sue uxoris filie dictorum quondam Ghibonis et Elizabeth super 

premissis et jure ad opus dicti magistri Johannis renunciavit promittens 

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

suorum heredum deponere. Testes Theodericus et Tijt datum sexta post 
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cantate. 

 

BP 1184 f 136v 03 vr 22-05-1405. 

Johannes zv Wolphardus verwerkte(?) zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Wolphardi habuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 04 vr 26-06-1405. 

Mr Johannes van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Magister Johannes de Hees prebuit et reportavit. Testes Spina et Bathen 

soen datum sexta post Johannis. 

 

BP 1184 f 136v 05 vr 22-05-1405. 
Albertus† van Bucstel. 

1. Heijlwigis (BP 1184 f 136v 15 vr 22-05-1405). 

2. Henricus† {dg: = Henricus† Aben; zijn weduwe was Mechtildis†}. 

a. Goeswinus. 

b. Mechtildis (*) Johannes Broet. 

c. Elizabeth (*) Matheus Posteel de jongere. 

Johannes zv Wolphardus, Goeswinus zvw Henricus zvw Albertus van Bucstel 

{dg: = Henricus Aben; zijn weduwe was Mechtildis}, Johannes Broet ev 

Mechtildis, en Matheus Posteel de jongere ev Elizabeth, dvw voornoemde 

Henricus Aben, deden tbv voornoemde mr Johannes afstand van het voornoemde. 

 

Johannes filius Wolphardi (dg: Mechtildis relicta quondam Henrici Aben 

Goeswinus eius filius #quondam Henrici Aben# et Matheus Posteel junior 

maritus) #Goeswinus filius quondam Henrici filii quondam Alberti de 

Bucstel Johannes Broet maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et Matheus 

Posteel junior maritus et# !et tutor Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 

(dg: Mechtildis et) quondam Henrici Aben (dg: l) super premissis et jure 

ad opus dicti magistri Johannis renunciaverunt promittentes (dg: cum 

tutore) super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 06 vr 22-05-1405. 

Arnoldus Rover Boest deed tbv voornoemde mr Johannes afstand van het 

voornoemde. 

 

-. 

Arnoldus Rover Boest super premissis et jure ad opus dicti magistri 

Johannis renunciavit promittens super omnia ratam !et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 136v 07 vr 22-05-1405. 

Voornoemde Goeswinus zvw Ghibo Herinc en Arnoldus Hake ev Heijlwigis dvw 

voornoemde Ghibo droegen over aan (dg: Gerardus Knode zvw voornoemde Ghibo 

Herinc) Johannes Wolphart de helft die aan hen behoort in een b-erfcijns 

van 7 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, aan Elizabeth wv Ghibo Herinc verkocht door Willelmus van 

Langlair. 

 

Dictus Goeswinus filius quondam Ghibonis Herinc et Arnoldus Hake maritus 

ut supra medietatem ad se spectantem in hereditario censu septem librarum 

monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini vendito 

Elizabeth relicte quondam Ghibonis Herinc a Willelmo de Langlair prout in 

litteris hereditarie supportaverunt (dg: Gerardo Knode filio dicti 

quondam Ghibonis Herinc) #Johanni Wolphart# cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 33 

BP 1184 f 136v 08 vr 22-05-1405. 

Voornoemde mr Johannes beloofde aan voornoemde Goeswinus zvw Ghibo Herinc 

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

gulden gerekend, 1/3 deel te betalen met met Sint-Jan (wo 24-06-1405), 1/3 

deel met Sint-Remigius (do 01-10-1405) en 1/3 deel met Kerstmis (vr 25-12-

1405). 

 

Dictus magister Johannes promisit super omnia dicto Goeswino centum sex 

et dimidium novos gulden Gelrie (dg: X) scilicet IX boddrager vel XIII 

Vlemsche placken pro quolibet computato pro una tercia parte Johannis pro 

altera 3a parte Remigii et pro ultima tercia parte nativitatis Domini 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 09 vr 22-05-1405. 

(dg: voornoemde mr Johannes beloofde aan voornoemde Bernardus Sceijvel 106½ 

nieuwe gulden van gelijke waarde op voornoemde termijnen te betalen). 

 

(dg: dictus magister Johannes promisit super omnia dicto Bernardo 

Sceijvel centum #sex et dimidium# novos gulden similis valoris ad dictos 

terminos persolvendos. Testes). 

 

BP 1184 f 136v 10 vr 22-05-1405. 

Voornoemde mr Johannes beloofde aan Arnoldus Haecke 106½ nieuwe gulden van 

gelijke waarde op voornoemde termijnen te betalen. 

 

Dictus magister Johannes promisit super omnia Arnoldo Haecke centum sex 

et dimidium novos gulden similis valoris ad dictos terminos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 11 vr 22-05-1405. 

Voornoemde mr Johannes beloofde aan Johannes Wolphart, tbv Jacobus van 

Wijel, Bartholomeus Spijrinc, Heijmericus Groij en Gerlacus Boest, 106½ 

nieuwe Gelderse gulden op voornoemde termijnen te betalen. 

 

Dictus magister Johannes promisit super omnia Johanni Wolphart ad opus 

Jacobi de Wijel Bartholomei Spijrinc Heijmerici Groij et Gerlaci Boest 

centum et sex et dimidium novos Gelrenses (dg: ut supra) ad dictos 

terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 12 vr 22-05-1405. 

Voornoemde mr Johannes beloofde aan Johannes Wolphart {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus magister Johannes promisit super omnia Johanni Wolphart {hierna is 

ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 136v 13 vr 22-05-1405. 

De broers Gerardus en Goeswinus, kvw Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnoden 

vleeshouwer, en Bernardus Sceijvel ev Cristina dvw voornoemde Ghibo, deden 

tbv Zibertus van Hoculem en Arnoldus Hake afstand van een b-erfcijns van 20 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-

Lambertus-Martelaar in Den Bosch te betalen, welke cijns wijlen voornoemde 

Gerardus Cnode gekocht had van Petrus zvw Johannes zv korte Alardus. 

 

(dg: Goeswinus) Gerardus Goeswinus fratres liberi quondam Ghibonis Herinc 

filii quondam Gerardi Cnoden carnificis et Bernardus Sceijvel maritus et 

tutor legitimus Cristine sue uxoris filie quondam Ghibonis predicti super 

hereditario censu XX solidorum (dg: monete) grosso Turonendi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in ipso censu computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo hereditarie (dg: Mar) 
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Lamberti martiris et in Busco tradendo quem censum dictus quondam 

Gerardus Cnode erga Petrum filium quondam Johannis filii (dg: b[re]vis) 

brevis Alardi emendo acquisierat prout in litteris et super jure ad opus 

Ziberti de Hoculem et Arnoldi Hake hereditarie renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 14 vr 22-05-1405. 

Johannes zv Wolphardus, Goeswinus zvw Henricus zvw Albertus, Johannes Broet 

ev Mechtildis, en Matheus Posteel ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus 

Aben, deden tbv voornoemde Zibertus en Arnoldus afstand. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes filius Wolphardi (dg: Johannes) Goeswinus filius quondam Henrici 

filii quondam Alberti et Johannes Broet tamquam maritus et !supra et 

Matheus Posteel tamquam maritus ut supra super premissis et !et jure ad 

opus dictorum Ziberti et Arnoldi renunciaverunt promittentes indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 136v 15 vr 22-05-1405. 

Voornoemde drie {de broers Gerardus en Goeswinus, kvw Ghibo Herinc zvw 

Gerardus Cnoden vleeshouwer, en Bernardus Sceijvel ev Cristina dvw 

voornoemde Ghibo} deden tbv voornoemde Zibertus van Hoculem en Arnoldus 

Hake afstand van een b-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Lambertus-Martelaar, welke cijns samen 

met een andere erfcijns wijlen voornoemde Ghibo Herinc verworven had van 

Heijlwigis dvw Albertus van Bucstel, {f.137r}. 

 

Dicti tres renunciantes ut supra super hereditario censu octo librarum 

monete solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim Lamberti martiris 

quem censum simul cum quodam alio censu dictus quondam Ghibo Herinc erga 

Heijlwigem filiam quondam Alberti de Bucstel acquisierat et super jure ad 

opus dictorum Ziberti et Arnoldi Hake hereditarie renunciaverunt 

 

1184 f.137r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 137r 01 vr 22-05-1405. 

(dg: promittentes ut) promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 02 vr 22-05-1405. 

Voornoemde Johannes Wolphart, Goeswinus zvw Henricus zvw Albertus, Johannes 

Broet ev Mechtildis, en Matheus Posteel ev Elizabeth, dvw voornoemde 

Henricus Aben, deden tbv voornoemde Zibertus van Hoculem en Arnoldus Hake 

afstand van voornoemde cijns van 8 pond. 

 

Dicti Johannes Wolphart et Goeswinus filius quondam Henrici filii quondam 

Alberti et Johannes Broet tamquam maritus et ut supra et Matheus ut supra 

super dicto censu octo librarum et jure ad opus dictorum Ziberti et 

Arnoldi Hake renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 03 vr 22-05-1405. 

Voornoemde Zibertus van Hoculem en Arnoldus Hake beloofden aan voornoemde 

Bernardus Sceijvel 16 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan over een 

jaar (do 24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (za 25-

12-1406). 
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Dicti Zibertus et Arnoldus Hake promiserunt indivisi super omnia dicto 

Bernardo XVI novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato mediatim a Johannis proxime futuro ultra 

annum et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 04 vr 22-05-1405. 

Voornoemde Zibertus van Hoculem en Arnoldus Hake beloofden aan voornoemde 

Goeswinus zvw Henricus zvw Albertus 16 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-

Jan over een jaar (do 24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis over een 

jaar (za 25-12-1406). 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Goeswino tantum ad 

dictos terminos persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 05 vr 22-05-1405. 

Voornoemde Zibertus van Hoculem en Arnoldus Hake beloofden aan voornoemde 

Gerardus Cnode 16 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan over een jaar (do 

24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406). 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Gerardo Cnode 

tantum ad dictos terminos persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 06 vr 22-05-1405. 

Willelmus van den Poel zv Walterus van den Poel verkocht al zijn goederen 

aan Ghibo Pels verwer. 

 

Willelmus van den Poel filius Walteri van den Poel omnia et singula sua 

bona (dg: mobilia) mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni 

Pels tinctori promittens super omnia habita et habenda warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 07 vr 22-05-1405. 

Destijds had Gerardus zvw Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode verkocht aan 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghiessen en Henricus zvw Albertus van 

Bucstel (1) alle goederen, die aan eerstgenoemde Gerardus gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, zoals die aan hem ten deel gevallen waren bij 

erfdeling, (2) alle goederen, die aan eerstgenoemde Gerardus gekomen waren 

na overlijden van zijn ouders, die nog niet verdeeld zijn, (3) alle 

goederen van eerstgenoemde Gerardus, waar ook gelegen. Goeswinus zvw 

voornoemde Henricus, Johannes Broet ev Mechtildis, en Matheus Posteel de 

jongere ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus droegen thans de helft van 

alle voornoemde goederen over aan voornoemde Johannes Wolphart. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus filius quondam Ghibonis Herinc 

filii quondam Gerardi Cnode omnia bona eidem Gerardo primodicto de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia prout ipsa bona eidem Gerardo primodicto mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et eius in hoc coheredes cesserunt 

in partem atque omnia et singula bona primodicto Gerardo de morte quondam 

suorum !suorum advoluta inter ipsum et eius in hoc coheredes ad huc non 

divisa atque omnia et singula alia bona primodicti Gerardi quocumque 

locorum consistentia hereditarie vendidisset Johanni filio (dg: Wolph) 

quondam magistri Wolphardi de Ghiessen et Henrico filio quondam Alberti 

de Bucstel prout in litteris constituti igitur coram scabinis 

infrascriptis Goeswinus filius jamdicti quondam Henrici et Johannes Broet 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et Matheus Posteel 

junior maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 
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quondam Henrici medietatem omnium bonorum predictorum supportaverunt 

dicto Johanni Wolphart cum litteris et jure promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 137r 08 vr 22-05-1405. 

Zibertus van Hoculem en Arnoldus Hake beloofden dat zij voornoemde Gerardus 

Cnode, zijn broer Goeswinus en Bernardus Sceijvel schadeloos zullen houden 

van (1) een lijfrente van 8 pond geld, die Ghibo Herinc betaalde aan 

Aleijdis Horemans, (2) een b-erfcijns van 3½ oude groot, waarvan (1a) 2 

groten uit een huis en erf in Den Bosch, achter het klooster van de 

Minderbroeders, naast het Klein Begijnhof aan de kant van de Vughterstraat, 

aan de hertog moeten worden betaald, (1b) 1½ oude groot, uit 6 morgen land 

van wijlen voornoemde Ghibo, in Alem, aan de abt van Sint-Truiden. 

 

Zibertus de Hoculem et Arnoldus Hake promiserunt super omnia quod (dg: G) 

ipsi Gerardum Cnode Goeswinum eius fratrem atque Bernardum Sceijvel 

predictos a vitali pensione octo librarum monete quam Ghibo Herinc 

solvere consuevit Aleijdi Horemans ad eius vitam atque ab herediatrio 

censu (dg: quatuor aude groet) trium et dimidii aude groet quorum duo 

grossi de domo et area sita in Busco retro claustrum fratrum minorum (dg: 

et re) contigue juxta parvum !ortum beghinarum a latere versus vicum 

Vuchtensem domino nostro duci sunt solvendi et reliqui unus et dimidius 

grossi ex sex jugeribus terre quondam Ghibons! predicti sitis in (dg: j) 

Alem abbati sancti Trudonis sunt solvendi (dg: et) et a dampnis ut 

dicebant quitos et indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 09 vr 22-05-1405. 

Walterus van Griensvenne droeg over aan Arnoldus Monic zvw Ghibo Scape, tbv 

hem en zijn zuster Heijlwigis dvw voornoemde Ghibo, een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Henricus Mersman zvw Henricus Mersman met Kerstmis moet 

betalen aan voornoemde Walterus, gaande uit (1) een heidekamp, in de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporct, tussen Johannes van 

Griensvenne enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan Arnoldus van den Broec en met het andere eind aan eerstgenoemde 

Henricus Mersman, (2) een kamp, 1 morgen groot, ter plaatse gnd die Sporct, 

tussen voornoemde Johannes van Griensvenne enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind 

aan eerstgenoemd kamp. 

 

Walterus de Griensvenne hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Henricus Mersman filius quondam Henrici Mersman dicto Waltero solvere 

tenetur hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo terre mericalis 

sito in libertate opidi de Busco ad locum dictum die Sporct inter 

hereditatem Johannis de Griensvenne ex uno et inter communem plateam ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem Arnoldi van den Broec et cum 

reliquo fine ad hereditatem primodicti Henrici Mersman atque ex quodam 

campo unum juger terre continente sito in dicto loco die Sporct vocato 

inter hereditatem dicti Johannis de Griensvenne ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad (dg: hereditatem) campum primodictum (dg: ex uno) prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo Monic filio quondam Ghibonis 

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

Ghibonis cum litteris et jure promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem deponere #et sufficientem facere#. Testes 

Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 137r 10 vr 22-05-1405. 

Voornoemde Walterus van Griensvenne droeg over aan voornoemde Arnoldus 

Monic zvw Ghibo Scape, tbv hem en zijn voornoemde zuster Heijlwigis dvw 

voornoemde Ghibo, een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Godefridus zvw 
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Mathijas Fien soen van der Sporct met Kerstmis moet betalen aan voornoemde 

Walterus, gaande uit 1 morgen heideland, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd op Gheen Sporct, tussen Johannes Rutghers soen enerzijds en 

de gemene weg gnd die Wessellaersche Straet anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Walterus en met het andere eind aan de gemene weg 

die loopt naar de plaats gnd ter Sporct, naar Middelrode en richting 

Gestel. 

 

Dictus Walterus ut supra hereditarium censum XX solidorum monete quem 

Godefridus filius quondam Mathije Fien soen van der Sporct dicto Waltero 

solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis Domini ex uno jugere 

terre mericalis sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum op 

Gheen Sporct inter hereditatem Johannis Rutghers soen ex uno et inter 

communem plateam dictam die Wessellaersche Straet ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem dicti Walteri et cum reliquo fine ad communem 

plateam tendentem ad locum dictum ter Sporct et ad Mijddelrode et versus 

Ghestel prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo ad opus 

sui et ad opus dicte Heijlwigis cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.137v. 

 sexta post cantate: vrijdag 22-05-1405. 

 secunda post vocem: maandag 25-05-1405. 

 tercia post vocem: dinsdag 26-05-1405. 

 

BP 1184 f 137v 01 vr 22-05-1405. 

Matheus van Ghent zvw Heijnmannus van Ghent verklaarde ontvangen te hebben 

van Willelmus van Broechoven zvw Henricus 150 nieuwe Gelderse gulden en 

niet meer, in afkorting van de huwelijksgoederen die voornoemde Willelmus 

beloofd had aan voornoemde Matheus en zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde 

Willelmus. Voornoemde Matheus beloofde aan Petrus Becker zvw Petrus Becker, 

tbv voornoemde Willelmus, de rest van de goederen niet te manen zolang 

voornoemde Willelmus leeft. 

 

Solvit II grossos. 

Matheus de Ghent filius quondam Heijnmanni de Ghent palam recognovit se 

recepisse a Willelmo de Broechoven filio quondam Henrici centum et L 

novos Gelre gulden #et non plus {in linker marge:} et non plus# in 

abbreviationem bonorum dotalium que dictus (dg: H) Willelmus promiserat 

dicto Matheo cum Heijlwige sua uxore filia dicti Willelmi et promisit 

dictus Matheus super omnia Petrus! Becker filio quondam Petri Becker ad 

opus dicti Willelmi quod ipse Matheus (dg: aut) #et# eius heredes 

residuum dictorum bonorum dotalium ipsi Matheo cum dicta Heijlwige 

promissorum non petet nec petent quamdiu dictus Willelmus vixerit in 

humanis. Testes Wolph et Gerardus datum sexta post cantate. 

 

BP 1184 f 137v 02 vr 22-05-1405. 

Arnoldus Rover zv Wellinus Roveri beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 14 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Arnoldus Rover filius (dg: qu) Wellini Roveri promisit super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc XIIII aude scilde Francie ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137v 03 vr 22-05-1405. 

Henricus van Volkel schoenmaker zvw Henricus en Johannes Swertfeger zvw 

Jacobus Swertfeger beloofden aan Johannes Grove smid 14 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 2 Vlaamse groten met Sint-

Petrus-en-Paulus-Apostelen (ma 29-06-1405) te betalen. 
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Henricus de Volkel sutor filius quondam Henrici (dg: Swe) et Johannes 

Swertfeger filius quondam (dg: Johannis) #Jacobi Swertfeger# promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Grove fabro XIIII nuwe Gelre gulden IX 

boddrager pro quolibet gulden computato et duos grossos Flandrie ad 

festum Petri et Pauli apostolorum. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137v 04 ma 25-05-1405. 

Bodo Henrics soen die Becker beloofde aan Amelius Lambrechts soen van 

Hoesden 30 gulden drie scilde vor den gulden, 3 schilden voor 1 gulden 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Bodo Henrics soen die Becker promisit super omnia Amelio Lambrechts soen 

de Hoesden XXX gulden scilicet drie scilde vor den gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes Neijnsel et Gerardus datum 2a post vocem. 

 

BP 1184 f 137v 05 di 26-05-1405. 

Sijmon zvw Henricus die Brender droeg over aan Johannes zv Laurencius 

molenaar van Westilburg de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Tilburg, met Lichtmis in het na te noemen huis te leveren, gaande uit 

(1) een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Westilburg, tussen Henricus van den Venne enerzijds en Walterus Backe Maes 

soen anderzijds, aan voornoemde Walterus in pacht uitgegeven door Henricus 

die Brender, (2) een stuk land, naast voornoemd huis, tuin en erfgoed 

gelegen, welk stuk land voornoemde Walterus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Sijmon filius quondam Henrici die Brender (dg: hereditariam paccionem) 

medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de 

Tilborch solvende hereditarie purificationis et in domo infrascripta 

tradende de (dg: -x) et ex domo et orto atque hereditate sibi adiacente 

sitis in parrochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch inter 

hereditatem Henrici van den Venne ex uno et inter hereditatem Walteri 

Backe Maes soen ex alio datis ad pactum dicto Waltero ab Henrico die (dg: 

Brender) Brender atque ex pecia terre sita contigue juxta dictos domum et 

ortum et hereditatem quam peciam terre dictus Walterus prefato Henrico 

die Brender pro solutione dicte paccionis ad pignus imposuerat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio (dg: quo) Laurencii 

multoris de Westilborch cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes 

Wolph et Bathen soen datum 3a post vocem. 

 

BP 1184 f 137v 06 di 26-05-1405. 

Theodericus Coelen soen van Marheze beloofde aan Johanna dvw Johannes 

Bermont 111 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 

1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Theodericus Coelen soen de Marheze promisit super omnia Johanne filie 

quondam Johannis Bermont centum et XI nuwe Gelrenses gulde X Vleemsche 

placken seu IX boddreger pro quoliibet gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 137v 07 di 26-05-1405. 

Ermgardis dvw Petrus Coetman verkocht aan Henricus zvw Godefridus van 

Risingen hoefslager 2/3 deel dat aan haar behoort in een huis, erf en tuin 

en de houtwas in de tuin, in Hees, beiderzijds tussen voornoemde Henricus, 

geheel het huis erf en tuin belast met een b-erfpacht van 4 lopen rogge aan 

voornoemde Henricus. 

 

Ermgardis filia quondam Petri Coetman cum tutore duas tercias partes ad 

se spectantes in domo area et orto necnon in lignicrescentia stante in 

dicto orto sitis in parrochia de Hees inter hereditatem Henrici filii 

quondam Godefridi de Risingen calciferratoris ex utroque latere 
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coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico (dg: i) 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis quam dictus 

Henricus annuatim exinde habet solvendam (dg: ut dicebat) ex dictis 

integra! domo area et orto ut dicebat. Testes Berwout et Spina datum 

supra. 

 

BP 1184 f 137v 08 di 26-05-1405. 

Zibertus van der Ramen verkocht aan Johannes van Amerzoijen de jongere een 

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

leveren, gaande uit 2 bunder broekland, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, 

tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Johannes zvw Roverus van 

Oesterwijc anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. Direct na 

overlijden van voornoemde koper en zijn vrouw Heijlwigis dvw Goeswinus uut 

den Broec gaat de pacht terug naar de verkoper als hij dan leeft en anders 

naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Duplicetur. Solvit venditor XXVII solidos. 

Zibertus van der Ramen (dg: legitime vendidit) #legitime et hereditarie 

vendidit# Johanni de Amerzoijen juniori (dg: ad opus sui et ad opus 

Heilwigis sue uxoris filie quondam Goeswini uut den Broec here) 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam et 

deliberandam ex duobus bonariis (dg: pal) terre paludialis sitis in 

parrochia de Haren ad locum dictum Belver inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno latere et inter hereditatem quondam Johannis 

filii quondam Roveri de Oesterwijc ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: 

here) censu domini nostri duci ut dicebat et sufficientem facere tali 

conditione apposita quod dicta hereditaria paccio statim post obitum (dg: 

dicte) dicti emptoris et post obitum Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Goeswini uut den Broec ad dictum venditorem si ipsum protunc vivere 

contingat in humanis ali-(dg: um)-oquin (dg: post obitum) ad proximores 

heredes dicti venditoris pleno jure hereditario devolvetur et succedat 

#ut dictus emptor pro se et dicta sua uxore recognovit#. Testes Neijnsel 

et Bathen soen datum supra. 

 

1184 f.138r. 

 in profesto ascensionis Domini: woensdag 27-05-1405. 

 

BP 1184 f 138r 01 di 26-05-1405. 

Willelmus Vos zv Willelmus Vos {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Vos filius Willelmi Vos. 

 

BP 1184 f 138r 02 wo 27-05-1405. 

Destijds hadden Hilla wv Ghibo Vette en haar kinderen Rodolphus, Arnoldus 

en Bertha in pacht uitgegeven aan Godefridus Broc een stuk land, 10 lopen 

roggeland minus 5 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

naast de plaats gnd die Groenstraat, tussen Gerardus Wijnen enerzijds en 

Tielmannus Vette anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die 

Groenstraat en met het andere eind aan kvw Lambertus van den Rijt. Johannes 

en Weijndelmodis, kvw Henricus Houft, stemden thans met deze uitgifte in. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Hilla relicta quondam Ghibonis Vette 

#Rodolphus# Arnoldus et Bertha liberi dicte Hille peciam terre X 

lopinatas terre siliginee (dg: continentem) minus quinque virgatis terre 

continentem sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout 

juxta locum dictum die Gruenstraet inter hereditatem Gerardi Wijnen ex 

uno et inter hereditatem Tielmanni Vette ex alio tendentem cum uno fine 
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ad plateam dictam die Gruenstraet et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum (dg: L) quondam Lamberti van den Rijt dedissent ad hereditarium 

pactum Godefrido Broc prout in litteris constituti Johannes et 

Weijndelmodis liberi (dg: dicto) quondam Henrici Houft cum tutore dicte 

donationi ad pactum suum adhibuerunt conssensum! et assensum promittentes 

(dg: super omn) cum tutore indivisi super omnia huiusmodi donationem ad 

pactum ratam servare. Testes Spina et Bathen soen datum in profesto 

ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 138r 03 wo 27-05-1405. 

Destijds hadden voornoemde Hilla wv Ghibo Vette en haar kinderen Rodolphus, 

Arnoldus en Bertha in pacht uitgegeven aan Godefridus Broc een stuk land, 

10 lopen roggeland minus 5 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, naast de plaats gnd die Groenstraat, tussen voornoemde Godefridus 

Broc enerzijds en Stephanus van den Amervoirt anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfg vw Lambertus van den Rijt en met het andere eind aan de 

weg gnd die Groenstraat. Voornoemde Johannes et Weijndelmodis, kvw Henricus 

Houft, stemden thans met deze uitgifte in. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Hilla (dg: relicta) Rodolphus Arnoldus et 

Bertha predicti peciam terre X lopinatas terre siliginee minus quinque 

virgatis terre continentem sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout juxta locum dictum die Gruenstraet inter hereditatem 

Godefridi Broc ex uno et inter hereditatem Stephani van den Amervoirt ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem heredum quondam Lamberti van 

den Rijt et cum reliquo fine ad plateam dictam die Gruenstraet dedissent 

ad pactum Godefrido Broc predicto prout in litteris constituti (dg: -us) 

dicti Johannes et Weijndelmodes! cum tutore suum adhibuerunt consensum 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 138r 04 wo 27-05-1405. 

Destijds hadden voornoemde Hilla wv Ghibo Vette en haar kinderen Rodolphus, 

Arnoldus en Bertha in pacht uitgegeven aan Tielmannus gnd Vette een stuk 

land, 13 lopen roggeland minus 8 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, ter plaatse gnd die Groenstraat, tussen wijlen Bertholdus 

Papen soen enerzijds en Godefridus Broc anderzijds, met een eind strekkend 

aan de weg gnd die Groenstraat en met het andere eind aan Petrus Vannijns. 

Voornoemde Johannes et Weijndelmodis, kvw Henricus Houft, stemden thans met 

deze uitgifte in. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum dicti Hilla Rodolphus Arnoldus et Bertha 

peciam terre XIII lopinatas terre siliginee minus octo virgatis 

continentem sitam in parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad 

locum dictum die Gruenstraet inter hereditatem quondam Bertholdi Papen 

soen ex uno et inter hereditatem Godefridi Broc ex alio tendentem cum uno 

fine ad plateam dictam die Gruenstraet et cum reliquo fine ad hereditatem 

Petri Vannijns dedissent ad hereditarium pactum Tielmanno dicto Vette 

prout in litteris constituti dicti Johannes et Weijndelmodis cum tutore 

suum adhibuerunt consensum promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 138r 05 wo 27-05-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus Houft droeg over aan zijn zuster 

Weijndelmodis dvw voornoemde Henricus Hauft en Rodolphus Vette zvw Ghibo 

Vette het deel dat aan hem behoort in alle goederen, waarin voornoemde 

Ghibo Vette en zijn vrouw Hilla, grootouders van voornoemde Johannes, waren 

overleden en zijn deel in pachten die gaan uit erfgoederen van wijlen 

voornoemde Ghibo, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout. De brief 
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overhandigen aan voornoemde Rodolphus. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes filius quondam (dg: Ghibonis Vette) Henrici Houft (dg: 

omnia et s) totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus et 

singulis bonis in quibus Ghibo quondam Vette et Hilla eius uxor avus et 

avia olim dicti Johannis decesserunt (dg: quocumque loco) seu alter eorum 

decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis atque totam partem 

et omne jus sibi competentes in quibuscumque paccionibus solvendis ex 

hereditatibus dicti quondam Ghibonis sitis in parrochia de (dg: H) 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout ut dicebat hereditarie supportavit 

(dg: Rodolpho) Weijndelmodi sue sorori filie dicti quondam Henrici Hauft 

et Rodolpho Vette filio dicti quondam Ghibonis Vette promittens ut supra. 

Testes datum supra. Tradatur littera dicto Rodolpho. 

 

BP 1184 f 138r 06 wo 27-05-1405. 

Arnoldus zv Henricus van den Perre ev Sophia dvw Henricus Cuper en Batha 

dvw voornoemde Henricus Cuper droegen over aan Cristina wv Johannes Coninc 

de helft van 1 morgen land, uit de Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, welke morgen was van wijlen Ghibo Scermer, gelegen ter plaatse gnd 

in den Slagen, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en Elijzabeth wv 

Gevardus Stommekens anderzijds, welke helft Batha wv voornoemde Ghibo 

Scermer verworven had van Mathias zvw voornoemde Ghibo Scermer en Hermannus 

Ketellere ev Heilwigis dvw voornoemde Ghibo, geheel de morgen reeds belast 

met een b-erfcijns van 6 schelling geld. Johannes Cuper zvw voornoemde 

Henricus Cuper zal nimmer rechten op het voornoemde doen gelden. 

 

Arnoldus filius Henrici van den Perre maritus et tutor legitimus Sophie 

sue uxoris filie (dg: di) quondam Henrici Cuper et Batha filia eiusdem 

quondam Henrici Cuper cum tutore medietatem unius iugeris terre de mille 

jugeribus terre communitatis opidi de Busco quod fuerat quondam Ghibonis 

Scermer siti in loco dicto in den Slagen inter hereditatem Godefridi 

Sceijvel !et inter hereditatem Elijzabeth relicte quondam Gevardi 

Stommekens ex alio et quam medietatem Batha relicta dicti quondam 

Ghibonis erga Mathiam filium (dg: dicti quondam) eiusdem quondam Ghibonis 

Scermer #et Hermannum Ketellere maritum et tutorem legitimum Heilwigis 

sue uxoris filie dicti quondam Ghibonis# acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Cristine relicte quondam Johannis Coninc cum 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte eorum) deponere (dg: promittentes 

insuper) excepto hereditario censu sex solidorum monete ex dicto integro 

iugere terre annuatim de jure solvendo ut dicebant promittentes insuper 

cum tutore super habita et habenda quod ipsi Johannem Cuper filium dicti 

quondam Henrici Cuper semper talem habebunt quod numquam presumet se jus 

in premissis habere. Testes Spina et Bathen soen datum supra. 

 

1184 f.138v. 

 quarta post vocem: woensdag 27-05-1405. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 29-05-1405. 

 

BP 1184 f 138v 01 wo 27-05-1405. 

Elijzabeth wv Gerardus Hals zvw Godefridus van den Kolc droeg over aan de 

secretaris, tbv haar dochter Margareta bij haar verwekt door wijlen 

voornoemde Gerardus Hals, haar vruchtgebruik in (1) een huis, erf en tuin, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Henricus Grieten soen 

enerzijds en Goeswinus Leiten soen anderzijds, (2) een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Ghelsberch, tussen Johannes van den Kolcke 

enerzijds en Aleijdis Maes anderzijds, (3) ½ bunder beemd, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Lange Strepen, tussen Gerardus Hels zvw Ghibo enerzijds en 

Matheus Ponnenberch anderzijds, (4) een stuk land, 1 lopen rogge groot, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Voer den Dijc, tussen Johannes Katelinen soen 
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enerzijds en Johannes zvw Anselmus Tolincs anderzijds, (5) een stuk land, 1 

lopen rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Oestacker, tussen 

Theodericus Tolinc enerzijds en Arnoldus Hadewigen soen anderzijds, (6) een 

stuk land, 1 lopen rogge niet opgehoogd groot, in Rosmalen, naast de gemene 

weg naar de kerk van Rosmalen, tussen Gerardus van Bruggen zvw Paulus 

enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (7) een stuk 

land, 1 lopen rogge niet opgehogd groot, in Rosmalen, tussen voornoemde 

Johannes zvw Anselmus Tolinc enerzijds en Willelmus Hels anderzijds. 

 

Solvit. 

Elijzabeth relicta quondam Gerardi Hals filii quondam Godefridi van den 

Kolc cum tutore usufructum sibi competentem in domo area et orto sitis in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen inter hereditatem Henrici 

Grieten soen ex uno et inter hereditatem Goeswini Leiten soen ex alio cum 

attinentiis dictorum domus aree et orti #singulis et universis# item in 

pecia terre sita in dicta parrochia ad locum dictum Ghelsberch inter 

hereditatem Johannis van den Kolcke ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

Maes ex alio item in dimidio bonario prati sito in dicta parrochia ad 

locum dictum die Lange Strepen inter hereditatem Gerardi Hels filii 

quondam Ghibonis ex uno et inter hereditatem Mathei Ponnenberch ex alio 

item in pecia terre unum lopinum siliginis in semine capiente sita in 

dicta parrochia ad locum dictum Voer den Dijc inter hereditatem Johannis 

Katelinen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Anselmi 

Tolincs ex alio item in pecia terre unum lopinum siliginis in semine 

capiente sita in dicta parrochia ad locum dictum Oestacker inter 

hereditatem Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: 

Arnoldi) Hadewigen soen ex alio item in pecia terre unum lopinum 

siliginis non cumulatum in semine capiente sita in dicta parrochia iuxta 

communem plateam quo! itur ad dictam ecclesiam de Roesmalen inter 

hereditatem (dg: hereditatem) Gerardi de Bruggen filii quondam Pauli ex 

uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio item in 

pecia terre unum lopinum siliginis non cumulatum in semine capiente sita 

in dicta parrochia (dg: a) inter hereditatem dicti Johannis filii quondam 

Anselmi Tolinc ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio ut 

dicebat legitime supportavit mihi ad opus Margarete sue filie ab eadem et 

dicto quondam Gerardo Hals pariter genita! promittens cum tutore super 

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

et Bathen soen datum 4ta post vocem. {Met haal verbonden met BP 1184 f 

138v 03}. 

 

BP 1184 f 138v 02 vr 29-05-1405. 

Voornoemde Margareta droeg het voornoemde over aan Johannes zvw Henricus 

Ruijsen soen en zij, en met haar voornoemde Elizabeth, beloofden aanspraken 

af te handelen. Voornoemde Johannes zal alle lasten die uit het voornoemde 

gaan op zich nemen en voorts alle grondcijnzen betalen die gaan uit 3½ 

morgen land van wijlen voornoemde Gerardus Hals, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Zaert, tussen de gemene steeg van Bruggen enerzijds en Johannes 

Kathelinen soen anderzijds, en de grodcijnzen uit ½ morgen land van wijlen 

voornoemde Gerardus Hals, in Rosmalen, ter plaatse gnd den Roemput, tussen 

Johannes van den Kolc enerzijds en Mechtildis van Boert wv Goeswinus 

Snellen anderzijds, zó dat voornoemde Margareta en Elizabeth en hun 

goederen daarvan geen schade ondervinden, zoals de ander beloofde. Een 

brief maken van deze wederbelofte. 

 

Et fiet littera de repromissione. 

Dicta Margareta cum tutore premissa supportavit Johanni filio quondam 

Henrici Ruijsen soen promittentes et cum ea dicta Elizabeth cum tutore 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum! deponere tali 

conditione quod dictus Johannes omnia onera ex premissis solvenda et ad 

premissa spectantia necnon omnes census dominorum solvendos ex tribus et 

dimidio jugeribus terre dicti quondam Gerardi Hals sitis in parrochia de 
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Roesmalen ad locum dictum die Zaert inter (dg: hereditatem) communem 

stegam van Bruggen ex uno et inter hereditatem Johannis Kathelinen soen 

ex alio necnon censum dominorum solvendum ex dimidio jugere terre dicti 

quondam Gerardi Hals sito in dicta parrochia ad locum dictum den Roemput 

inter !Johannis van den Kolc ex uno et inter hereditatem Mechtildis de 

Boert relicte quondam Goeswini Snellen ex alio ut dicebat exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet quod dictis (dg: Eli) 

Margarete et Elizabeth et supra earum bona dampna numquam evenient ut 

alter recognovit et super omnia repromisit. Testes Theodericus et Spina 

datum in crastino ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 138v 03 wo 27-05-1405. 

Voornoemde Elijzabeth wv Gerardus Hals zvw Godefridus van den Kolc droeg 

over aan de secretaris, tbv haar dochter Margareta bij haar verwekt door 

wijlen voornoemde Gerardus Hals, haar vruchtgebruik in een stuk land, 6 

lopen rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, in die Aude Hoeve, 

tussen wijlen Lambertus Sijkens soen enerzijds en wijlen Johannes Scorpincs 

amderzijds. 

 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 138v 01}. 

Dicta Elijzabeth ut supra usufructum sibi competentem in pecia terre sex 

lopinos siliginis in semine capiente sita in dicta parrochia ad locum 

dictum Hijnen in die Aude Hoeve inter hereditatem quondam Lamberti 

Sijkens soen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Scorpincs ex 

alio ut dicebat legitime supportavit mihi ad opus ut supra per totum. 

Testes datum supra. {In linker marge een verticale haal naast 

onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 138v 04 wo 27-05-1405. 

Johannes van den Doirn droeg over aan Johannes van den Grave een huis en 

tuin van wijlen Johannes Brouwer, in Oisterwijk, tussen huis en tuin van 

wijlen Jacobus Cleijnarts enerzijds en huis en tuin van Henricus van Eile 

anderzijds, welk huis en tuin voornoemde Johannes van den Doirn na 

schepenvonnis in Oisterwijk gerechtelijk gekocht had van Jacobus Steijnen. 

 

Johannes van den Doirn domum et ortum (dg: sitos in parroch) quondam 

Johannis Brouwer sitos in parrochia de Oesterwijc inter domum et ortum 

quondam Jacobi Cleijnarts ex uno et inter (dg: hereditatem) domum et 

ortum Henrici de Eile ex alio quos domum et ortum dictus Johannes van den 

Doirn per judicem mediante sententia scabinorum in Oesterwijc erga 

Jacobum Steijnen emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni van den Grave promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.139r. 

 in profesto ascensionis Domini: woensdag 27-05-1405. 

 in festo ascensionis Domini: donderdag 28-05-1405. 

 sexta post vocem: vrijdag 29-05-1405. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 29-05-1405. 

 

BP 1184 f 139r 01 wo 27-05-1405. 

Destijds hadden Hilla wv Ghibo Vette en Rodolphus, Arnoldus en Bertha, kv 

voornoemde Hilla en wijlen Ghibo, uitgegeven aan Hessello zvw Godefridus 

gnd Gobel van Ghestel (1) een stuk heide, 7¼ bunder en 30 roeden groot, in 

Tilburg, tussen erfg vw Johannes Coptiten enerzijds en de gemeint van 

Tilburg en kvw Hubertus Steenwech anderzijds, met beide einden strekkend 

aan de gemeint aldaar, (2) 1/8 deel dat aan hen behoort en aan Johannes ?en 

kvw Aleijdis, dv voornoemde Hilla en wijlen Ghibo Vette, in een stuk 

heideland, gnd des Heilichs Geests Hoeve van den Bossche, gelegen tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en erfgoed van het klooster van de Kameren 

anderzijds. Johannes en Weijndelmodis, kvw Henricus Houft, stemden thans in 
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met de uitgifte. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Hilla relicta quondam Ghibonis Vette 

Rodolphus Arnoldus fratres et Bertha eorum soror liberi dictorum Hille et 

quondam Ghibonis peciam terre mericalis septem bonaria quartam partem 

unius bonarii et XXX virgatas dictas boenre (dg: rod) roeden continentem 

sitam in parrochia de Tijlborch inter hereditatem heredum quondam 

Johannis Coptiten ex uno et inter communitatem de Tijlborch et 

hereditatem liberorum quondam Huberti Steenwech ex alio tendentem cum 

utroque fine ad communitatem ibidem atque octavam partem ad ipsos et 

Johannem liberos! quondam Aleijdis filie dictorum Hille et quondam 

Ghibonis Vette spectantem in quadam pecia !parte mericalis dicta des 

Heilichs Geests Hoeve van den Bossche sita inter hereditatem Johannis de 

Aggere ex uno et inter hereditatem conventus de Camera ex alio dedissent 

ad hereditarium pactum Hesselloni filio quondam Godefridi dicti Gobel de 

Ghestel prout in litteris constituti Johannes et Weijndelmodis liberi 

quondam Henrici Houft cum tutore dicte donationi ad pactum suum 

adhibuerunt consensum et assensum promittentes indivisi cum tutore super 

omnia huiusmodi donationem ad pactum ratam servare. Testes Spina et 

Bathen soen datum in profesto (dg: si) ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 139r 02 do 28-05-1405. 

Johannes die Ridder, zijn vrouw Katherina wv Johannes gnd Nezen zvw 

Henricus van den Teijnden en Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kv 

voornoemde Katherina en wijlen Johannes Nezen, verkochten aan Johannes van 

der Schueren Zibben soen een beemd, gnd die Hovasch, van wijlen voornoemde 

Johannes Nezen, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen erfgoed behorend 

aan een altaar in de kerk van Haaren enerzijds en Johannes Peters 

anderzijds, belast met ½ oude groot hertogencijns. 

 

Johannes die Ridder maritus legitimus Katherine sue uxoris (dg: j) 

relicte quondam Johannis dicti Nezen filii quondam Henrici van den 

Teijnden et dicta Katherina cum eodem etc Arnoldus Agnes Katherina et 

Heijlwigis liberi dictorum Katherine et quondam Johannis Nezen cum tutore 

quoddam pratum dictum die Hovasch (dg: situm) dicti quondam Johannis 

Nezen situm in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter 

hereditatem spectantem ad quoddam altare in ecclesia de Haren situm ex 

uno et inter hereditatem Johannis Peters ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni van der Schueren #Zibben soen# promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto dimidio grosso antiquo domino nostro duci exinde 

annuatim solvendo. Testes Goeswinus et Gerardus datum in festo 

ascensionis. 

 

BP 1184 f 139r 03 do 28-05-1405. 

Hr Walterus van Beke priester en zijn natuurlijke kinderen Arnoldus en 

Adrianus beloofden aan voornoemde verkopers, ingeval die zouden worden 

aangesproken door Walterus nzv voornoemde hr Walterus, erfgenamen van 

voornoemde Walterus of een persoon die gemachtigd is of meent dat te zijn 

door voornoemde Walterus, mbt voornoemde beemd, dat zij hen dan schadeloos 

zullen houden. 

 

(dg: dn) Dominus Walterus de Beke presbiter Arnoldus et Adrianus eius 

pueri naturales promiserunt indivisi super omnia habita et habenda dictis 

venditoribus (dg: quod ipsi eosdem venditores ab omnibus dampnis 

impetitionibus et dampnis eis evenientibus ac eventuris ex parte Walteri 

filii naturalis dicti domini Walteri atque ex parte quorumcumque heredum 

eiusdem Walteri filii naturalis dicti domini Walteri) si ipsi venditores 

aut eorum heredes aut alter eorum impeterentur #aut impeteretur# sive in 

judicio spirituali sive in judicio seculari a Waltero filio naturali 
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dicti domini Walteri vel ab heredibus eiusdem Walteri filii naturalis 

dicti domini Walteri vel ab aliqua alia persona causam vel actionem 

habens #vel se habituram presumens# ab ipso Waltero filio naturali dicti 

domini Walteri occacione prati supradicti quod tunc dicti dominus 

Walterus Arnoldus et Adrianus eius pueri dictos venditores et eorum 

heredes ab huiusmodi impetitione atque ab omnibus dampnis ipsis 

venditoribus exinde evenientibus ac eventuris indempnes observabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139r 04 vr 29-05-1405. 

Amelius Vaecke zv Johannes Vaecke beloofde aan Luitgardis wv Lambertus van 

den Hovel zvw Lambertus van den Hovel 20½ Gentse nobel, 13 lichte schilden 

voor 1 nobel gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

(dg: ?Et) Amelius Vaecke filius Johannis Vaecke (dg: et Henricus van der 

Heijde filius Petri van der Heijde) promiserunt (dg: indivisi) super 

omnia Luitgardi relicte quondam Lamberti van den Hovel filii quondam 

Lamberti van den Hovel XXJ Gentsche nobel scilicet XIII licht scilde pro 

quolibet nobel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Wolph et Bathen soen datum sexta post vocem. 

 

BP 1184 f 139r 05 vr 29-05-1405. 

Henricus van der Heijde zv Petrus van der Heijde beloofde aan voornoemde 

Luitgardis wv Lambertus van den Hovel zvw Lambertus van den Hovel 20½ 

Gentse nobel, 13 lichte schilden voor 1 nobel gerekend, met Kerstmis 

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

 

Henricus (dg: filius) van der Heijde filius (dg: quo) Petri van der 

Heijde promisit super omnia dicte Luitgardi XXJ Gentsche nobel ut supra 

ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139r 06 vr 29-05-1405. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan Ghisbertus van 

Vlochoven 30 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te 

betalen. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis promisit 

super omnia Ghisberto de Vlochoven (dg: ?XX) #XXX# aud scilde ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Neijnsel datum in crastino 

ascensionis. 

 

BP 1184 f 139r 07 vr 29-05-1405. 
Johannes† van den Eijnde van Huculem. 

1. Petrus. 

2. Elizabeth (*) Godefridus van den Werve. 

3. Margareta (*) Egidius gnd Muelner van Gestel. 

4. Heijlwigis (*) Henricus van Eel. 

5. Jutta† (*) Petrus molenaar. 

6. Engelberna† (*) Johannes Lemmens van den Yvenlaer. 

a. Lambertus. 

7. Luijtgardis† (*) Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan Petrus zvw 

Johannes van den Eijnde van Huculem, Godefridus van den Werve, zijn vrouw 

Elizabeth, Egidius gnd Muelner van Gestel, zijn vrouw Margareta, Henricus 

van Eel, zijn vrouw Heijlwigis, en Lambertus zv Johannes Lemmens van den 

Yvenlaer, door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Engelberna 

dvw voornoemde Johannes van den Eijnde, tbv hen en Petrus molenaar, wijlen 

zijn vrouw Jutta dvw Johannes van den Eijnde, zijn vruchtgebruik in 6/9 

deel van alle goederen en erfgoederen, die voornoemde Johannes en wijlen 

zijn vrouw Luijtgardis dvw voornoemde Johannes van den Eijnde tezamen 

bezaten en welk 6/9 deel aan verkrijgers gekomen was na overlijden van 

voornoemde Luijtgardis en aan hen zal komen na overlijden van eerstgenoemde 
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Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Bloijs. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici #Bloijs# de Zeelst usufructum sibi 

competentem in sex nonis partibus omnium et singulorum bonorum ac 

hereditatum quas dictus Johannes et quondam Luijtgardis eius uxor filia 

quondam Johannis van den Eijnde (dg: -n) de Huculem pariter possidebant 

et que sex none partes omnium bonorum et hereditatum predictarum Petro 

filio dicti quondam Johannis van den Eijnde et Godefrido van den Werve et 

Elizabeth sue uxori et Egidio dicto Muelner de Gestel et Margarete sue 

uxori et Henrico (dg: de) van Eel (dg: marit) atque Heijlwigi sue uxori 

et (dg: Laur) Petro multori et quondam Jutte sue uxori #[fili]abus dicti 

quondam Johannis van den Eijnde# et Lamberto (dg: -us) filio Johannis 

Lemmens van den Yvenlaer (dg: et ?ev) ab eodem et quondam Engelberna sua 

uxore filia dicti quondam Johannis van den Eijnde pariter genita (dg: 

succ) de morte dicte quondam Luijtgardis successione advolute sunt et 

post mortem primodicti Johannis advolvende sunt ut dicebat legitime 

supportavit primodictis Petro Godefrido Egidio Henrico de Eel et Lamberto 

ad opus eorum et ad opus dicti Petri multoris promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus 

et Spina datum in crastino ascensionis. Tradatur Johanni Bloijs. 

 

BP 1184 f 139r 08 do 04-06-1405. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van den Eijnde, Godefridus van den Werve ev 

etc en Egidius ev etc verkochten 3 negende delen aan voornoemde Johannes 

Bloijs {f.139v}. 

 

Dicti Petrus filius quondam Johannis van den Eijnde Godefridus van den 

Werve maritus et tutor etc #et# Egidius maritus etc tres nonas partes 

 

1184 f.139v. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 29-05-1405. 

 

BP 1184 f 139v 01 do 04-06-1405. 

{Verticale haal in linker marge tot en met BP 1184 f 139v 04}. 

premissorum hereditarie vendiderunt Johanni Bloijs predicto promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et suorum heredum deponere. Testes Theodericus et Wolp datum 

quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 139v 02 do 04-06-1405. 

Voornoemde Henricus van Eel etc verkocht aan Johannes Bloijs twee negende 

delen, die aan hem en Petrus molenaar als ev Jutta dvw voornoemde Johannes 

van den Eijnde gekomen waren na overlijden van voornoemde Luijtgardis, in 

het voornoemde. En hij beloofde garantie mbt het negende deel dat aan 

voornoemde Petrus en wijlen zijn vrouw Jutta gekomen was na overlijden van 

voornoemde Luijtgardis. 

 

Dictus Henricus de Eel ut supra duas nonas partes sibi et Petro multori 

tamquam marito legitimo Jutte sue uxoris filie dicti quondam Johannis van 

den Eijnde de morte dicte quondam Luijtgardis successione advolutas in 

premissis hereditarie vendidit Johanni Bloijs promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper 

dictus Henricus quod ipse dicto emptori de (dg: dicta) nona parte dicto 

Petro et Jutte sue uxori de morte dicte quondam Luijtgardis advoluta 

warandiam prestare et omnes obligationem et impetitionem ex parte (dg: 

eorum) sui et (dg: quorumcumque) dicti Petri et quorumcumque heredum 

eorundem Petri et quondam Jutte et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 139v 03 do 04-06-1405. 

Voornoemde Lambertus verkocht een negende deel van het voornoemde aan 

voornoemde Johannes Bloijs. 

 

Dictus Lambertus (dg: p) unam nonam partem premissorum hereditarie 

vendidit dicto Johanni Bloijs promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et (dg: dicta) quorumcumque 

heredum dicte quondam Luijtgardis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 04 do 04-06-1405. 

Johannes van Vessem zv Theodericus van Zeelst verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes de Vessem filius Theoderici de Zeelst prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 05 vr 29-05-1405. 
Walterus† van Oekel 

1. Agnes (*) Gerardus† van Uden. 

2. Andrea. 

3. Mechtildis† (*) Alardus† Wuest. 

a. Goeswinus van den Roetelen. 

b. Hadewigis. 

c. Margareta. 

d. Mechtildis, minderharig (BP 1184 f 139v 06 vr 29-05-1405). 

De gezusters jkvr Agnes wv Gerardus van Uden en Andrea, dvw Walterus van 

Oekel, Goeswinus van den Roetelen zvw Alardus Wuest, door wijlen voornoemde 

Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw voornoemde Walterus, 

Hadewigis en Margareta, wettige dvw voornoemde Alardus en Mechtildis, en 

Thomas van de Kelder ev Elizabeth, dvw voornoemde Alardus en Mechtildis, 

verkochten aan Andreas zvw Gerardus Emmen soen en Ghibo zv Johannes Heester 

(1) de helft van 1/9 deel van 2½ bunder 16 roeden moer, ter plaatse gnd 

Huisven, tussen moer behorend aan Jacobus gnd Aven soen en Martinus gnd 

Monic enerzijds en de plaats gnd die Leije anderzijds, (2) de helft van 1/9 

deel van een stukje moer, aldaar, naast voornoemde 2 bunder 16 roeden, 

richting Boxtel, zoals het stukje van voornoemde 2½ bunder 16 roeden is 

afgegraven, aan Walterus van Oekel verkocht door Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder. Zodra de turf is afgegraven vervalt de ondergrond 

aan de verkopers. 

 

Domicella Agnes #relicta quondam Gerardi de Uden# et Andrea sorores filie 

quondam Walteri de Oekel cum tutore Goeswinus van den Roetelen filius 

quondam Alardi Wuest ab eodem quondam Alardo et quondam Mechtilde sua 

uxore filia dicti quondam Walteri pariter genitus Hadewigis Margareta 

(dg: et Mechtildis) filie legitime dictorum quondam Alardi et quondam 

Mechtildis cum tutore et Thomas de Penu maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie dictorum quondam Alardi et quondam Mechtildis medietatem 

unius none partis duorum et dimidii bonariorum et XVI virgatarum 

hereditatis dicte moer sitarum in loco dicto Huusvenne inter hereditatem 

dictam moer spectantem ad Jacobum dictum Aven soen et Martinum dictum 

Monic ex uno et inter locum dictum die Leije ex alio atque medietatem 

unius none partis cuiusdam particule hereditatis dicte moer site ibidem 

contigue juxta dictas duo bonaria et XVI virgatas versus Bucstel prout 

huiusmodi particula hereditatis dicte moer dictis duobus et dimidio 

bonariis et XVI virgatis est affossa (dg: scilicet dividendo dictam d) 

venditas Waltero de Oekel a Theoderico Rover filio quondam domini 

Johannis Rover militis prout #dicebat# (dg: in litteris) hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Andree filio quondam Gerardi Emmen soen et 

Ghiboni filio (dg: quondam) Johannis Heester (dg: cum litteris et jure) 

promittentes indivisi cum tutore super omnia warandiam et obligationem 
!obligationem deponere (dg: testes) salvo tamen quod cum omnes cespites 

exinde effossati fuerint extunc fundus spectabit ad dictos venditores. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 48 

Testes Theodericus et Spina datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1184 f 139v 06 vr 29-05-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat zijn minderjarige zuster Mechtildis, dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis, zodra ze meerderjarig is afstand zal doen 

tbv voornoemde Andreas en Ghibo. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse Mechtildem eius sororem 

filiam dictorum quondam Alardi et quondam Mechtildis (dg: super premissis 

et) cum ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus 

dicti Andree et Ghibonis faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 07 vr 29-05-1405. 

Johannes zvw Henricus Ruijsen beloofde aan Margareta dvw Gerardus Hals 11 

nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, na maning te 

betalen. 

 

Johannes filius (dg: He) quondam Henrici Ruijsen promisit super omnia 

(dg: Margarete) Margarete filie quondam Gerardi Hals XI novos Gelre !IX 

boddrager pro quolibet gulden computato ad (dg: pentheco) monitionem 

dicte Margarete persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 08 vr 29-05-1405. 

Voornoemde verkopers {de gezusters jkvr Agnes wv Gerardus van Uden en 

Andrea, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus van den Roetelen zvw Alardus 

Wuest, door wijlen voornoemde Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Mechtildis dvw voornoemde Walterus, Hadewigis en Margareta, wettige dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis, en Thomas van de Kelder ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis} verkochten aan Eustatius van 

Hedechuijsen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, de helft van het negende kamp 

van den Oetheren, richting Vught, welk kamp 10 morgen groot is en gelegen 

is in het Vughterbroek, tussen Arnoldus Heijme en de zijnen enerzijds en 

Adam van Mierde en de zijnen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan de gemene weg die loopt van het gasthuis 

richting Oetheren, welke helft Walterus van Oekel gekocht had van de stad 

Den Bosch. 

 

Antedicti Agnes et Andrea Goeswinus Hadewigis et Margareta ac Thomas 

venditores cum tutore ut supra medietatem noni campi van den Oetheren 

versus Vucht qui campus predictus decem jugera terre continet et situs 

est int palude dicta Vuchtbroec inter hereditatem Arnoldi Heijme et 

suorum sociorum ex uno et inter hereditatem Ade de Mierde et suorum 

sociorum ex alio tendentis cum uno fine ad communitatem et cum alio fine 

ad communem vicum tendentem ab hospitali versus Oetheren quam medietatem 

Walterus de Oekel erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in 

litteris de vero sigillo etc hereditarie vendiderunt Eustatio de 

Hedechuijsen ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Walteri de Oekel (dg: et 

suorum heredum) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 09 vr 29-05-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat zijn minderjarige zuster Mechtildis, dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis, zodra ze meerderjarig is afstand zal doen 

tbv voornoemd Geefhuis. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse dictam Mechtildem eius 

sororem impuberem ut dicebat quamcito ad annos puvertatis pervenerit 

super premissis et jure ad opus dicte mense faciet renunciare. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 139v 10 vr 29-05-1405. 

Voornoemde verkopers {de gezusters jkvr Agnes wv Gerardus van Uden en 

Andrea, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus van den Roetelen zvw Alardus 

Wuest, door wijlen voornoemde Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Mechtildis dvw voornoemde Walterus, Hadewigis en Margareta, wettige dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis, en Thomas van de Kelder ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis} verkochten aan Eustatius van 

Hedechuijsen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 4 morgen 2½ hont land, in een 

tiende kamp, 10 morgen groot, ter plaatse gnd Vughterbroek, naast Walterus 

van Oekel enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, te weten de 4 morgen 

2½ hont land die gelegen zijn richting Cromvoirt, welke 4 morgen 2½ hont 

land Walterus van Oekel gekocht had van Adam van Mierde. 

 

Dicti venditores cum tutore ut supra quatuor jugera et duo et dimidium 

hont terre in quodam decimo campo decem jugera terre continente sito in 

loco dicto communiter Vuchtbroecke contigue juxta hereditatem Walteri de 

Oekel ex uno et inter communitatem ibidem ex alio scilicet illa quatuor 

jugera duo et dimidium hont terre que sita sunt versus Crumvoert et que 

quatuor jugera duo et dimidium hont terre Walterus de Oekel erga Adam de 

Mierde emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt dicto 

Eustatio ad opus ut supra (dg: promittentes) supportaverunt cum litteris 

et #aliis et# jure promittentes cum tutore ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 11 vr 29-05-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat zijn minderjarige zuster Mechtildis, dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis, zodra ze meerderjarig is afstand zal doen 

tbv voornoemd Geefhuis. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse Mechtildem eius sororem 

etc (dg: ut supra) faciet renunciare ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 139v 12 vr 29-05-1405. 

Voornoemde verkopers {de gezusters jkvr Agnes wv Gerardus van Uden en 

Andrea, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus van den Roetelen zvw Alardus 

Wuest, door wijlen voornoemde Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Mechtildis dvw voornoemde Walterus, Hadewigis en Margareta, wettige dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis, en Thomas van de Kelder ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Alardus en Mechtildis} verkochten aan Eustatius van 

Hedechuijsen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, de helft van het negende kamp 

van de plaats gnd Oetheren richting Vught, 10 morgen groot, ter plaatse gnd 

dat Vughterbroek, tussen Arnoldus Heijme en de zijnen enerzijds en Adam van 

Mierde anderzijds, welke helft aan Walterus van Oekel was overgedragen door 

Gherisius gnd Lodekens soen van Os. 

 

Dicti venditores cum tutore #ut# supra medietatem noni campi de loco 

dicto Oetheren versus Vucht decem jugera continentis siti in loco dicto 

dat Vuchtbroec inter hereditatem Arnoldi Heijme et eius sociorum ex uno 

et inter hereditatem Ade de Mierde ex alio supportatam Waltero de Oekel a 

Gherisio dicto Lodekens soen de Os prout in litteris hereditarie 

vendiderunt dicto Eustatio ad opus ut supra (dg: promittentes cum tutore 

indivisi ut supra) supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes indivisi cum tutore ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.140r. 

 sabbato post vocem: zaterdag 30-05-1405. 

 secunda post exaudi: maandag 01-06-1405. 

 tercia post exaudi: dinsdag 02-06-1405. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 

BP 1184 f 140r 01 vr 29-05-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat zijn minderjarige zuster Mechtildis, dvw 
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voornoemde Alardus en Mechtildis, zodra ze meerderjarig is afstand zal doen 

tbv voornoemd Geefhuis. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse Mechtildem eius sororem 

modo predicto ad opus dicte mense faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140r 02 za 30-05-1405. 

Eefsa Boenarts, haar zoon Goeswinus Model, Johannes van Best en Johannes 

Reijmbrants beloofden aan Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delf 102 nieuwe 

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

gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Eefsa Boenarts Goeswinus Model eius filius Johannes de Best et Johannes 

Reijmbrants promiserunt indivisi super omnia Willelmo Moelner filio 

quondam Rodolphi Delf centum et duos novos aureos Gelrenses gulden 

scilicet X Vleemsche placken seu IX boddreger pro quolibet nuwen gulden 

computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Spina et 

Neijnsel datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 140r 03 za 30-05-1405. 

De twee eersten beloofden den twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primi duo promiserunt indivisi super omnia alios duos indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140r 04 ma 01-06-1405. 

Johannes zvw Gerongius van Tongelre en zijn vrouw Hilla, dvw Ghevardus nzvw 

hr Ghevardus van Duerne ridder en wv Johannes van Weert, droegen over aan 

Wenemarus zv voornoemde Hilla en wijlen Johannes van Weert het 

vruchtgebruik in (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit de goederen van Johannes zvw Gerardus van Herende, gnd 

die Aude Aahorst en die Nuwe Aahorst, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Boerdonk, en uit de gebouwen, landerijen, beemden, weiden, en ander 

tooebehoren, welke cijns Ghevardus nzvw hr Ghevardus van Duerne ridder 

gekocht had van Johannes zvw Gerardus van Herende, (2) alle goederen, die 

aan voornoemde Wenemarus gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes van Weert, resp. aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Hilla. 

 

Johannes filius quondam Gerongii de Tongelre maritus legitimus Hille sue 

uxoris #filie quondam Ghevardi filii naturalis quondam domini Ghevardi de 

Duerne militis# relicte quondam Johannis de Weert et dicta Hilla cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum #partemque et jus# sibi competentes 

in hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie 

penthecostes de bonis Johannis filii quondam Gerardi de Herende (dg: 

dictis) die Aude Aahorst et die Nuwe Aahorst vulgaliter nominatis sitis 

in parrochia de Beke prope Arle ad locum dictum Boerdonc (dg: in qu) 

atque de edificiis terris pratis pascuis ad predicta bona spectantibus 

necnon de ceteris eorundem bonorum attinentiis singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus quem censum Ghevardus filius naturalis 

quondam domini Ghevardi de Duerne militis erga Johannem filium quondam 

Gerardi de Herende emendo acquisierat prout #dicebant# (dg: in litteris) 

#{hier BP 1184 f 140r 05 invoegen}# #hereditarie# (dg: vendiderunt) 

supportaverunt (dg: G) Wenemaro filio dictorum Hille et quondam Johannis 

de Weert promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Spina et Wolph datum 2a post 

exaudi. 

 

BP 1184 f 140r 05 ma 01-06-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 140r 04}. 

atque usufructum dicte Hille competentem in omnibus bonis que dicto 
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Wenemaro de morte dicti quondam Johannis de Weert successione !advolutis 

et (dg: de) post mortem dicte Hille advolvendis. 

{Verticale haal in linker marge naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 140r 06 ma 01-06-1405. 

Rodolphus zvw Johannes van Kijsekem verkocht aan Laurencius van den Hoeve 

timmerman 1/3 deel met de gebouwen van een hofstad, overal 42 voet breed, 

in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes van 

Tienen dekker enerzijds en erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes 

Rover ridder anderzijds, strekkend vanaf een weg die daar afgescheiden is 

van het erfgoed van voornoemde Theodericus Rovers achterwaarts tot aan 

erfgoed van Rodolphus Roesmont, welke hofstad met het recht voornoemde weg 

te mogen gebruiken Johannes van Kijsekem in cijns verkregen had van 

voornoemde Theodericus Rover, te weten het 1/3 deel dat ligt naast erfgoed 

van voornoemde Laurencius van den Hoeve, belast met 1/3 deel van 2 oude 

groten Tournoois en met een b-erfcijns van 20 schelling geld aan voornoemde 

Theodericus Rover. 

 

Rodolphus filius quondam Johannis de Kijsekem (dg: dimidium) terciam 

partem #cum suis edificiis cuiusdam# domistadii quadraginta duas pedatas 

ubique in latitudine continentis siti in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge inter hereditatem Johannis de Tienen tectoris ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Rover filii domini quondam Johannis Rover militis 

ex alio tendentis a quadam via ibidem sumpta et ordinata de hereditate 

dicti Theoderici Rovers retrorsum ad hereditatem Rodolphi Roesmont quod 

domistadium cum jure utendi dicta via Johannes de Kijsekem erga 

Theodericum Rover predictum ad censum acquisierat prout in litteris 

scilicet (dg: illius) illam terciam partem dicti domistadii cum suis 

edificiis que sita est contigue juxta hereditatem Laurencii van den Hoeve 

ex uno (dg: et inter hereditatem dicte quondam) hereditarie vendidit 

dicto Laurencio van den Hoeve carpentatori promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis tercia parte duorum grossorum 

Turonensium antiquorum et hereditario censu XX solidorum monete dicto 

Theoderico Rover exinde solvendis. Testes Theodericus et Wolph datum 

supra. 

 

BP 1184 f 140r 07 ma 01-06-1405. 

Johannes Knuijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Knuijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140r 08 ma 01-06-1405. 

Egidius van Kijsekem deed tbv voornoemde Laurencius afstand van voornoemd 

1/3 deel. 

 

Egidius de Kijsekem super dicta tercia parte et jure ad opus dicti 

Laurencii hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

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

 

BP 1184 f 140r 09 ma 01-06-1405. 

Katherina wv Henricus Ghecke en haar wettige zoon Johannes verkochten aan 

Elijzabeth dvw Rutgerus van Derenborch een lijfrente van 3 Rijnse gulden of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Petrus-Banden te betalen, voor 

het eerst met Sint-Petrus {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Henrici Ghecke et Johannes eius filius 

legitimus vendiderunt Elijzabeth filie quondam Rutgeri de Derenborch 

annuam et vitalem pensionem trium aureorum florenorum communiter Rijnsge 

gulden vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Elijzabeth et non ultra in festo beati Petri 
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apostoli ad vincula et pro primo solutionis termino a festo beati Petri. 

 

BP 1184 f 140r 10 di 02-06-1405. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder verkocht aan haar 

broer hr Goeswinus van Aa ridder een n-erfcijns van 200 oude Franse 

schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

vrouwe Katherina. 

 

Domina Katherina relicta domini quondam Henrici de Mordrecht militis cum 

tutore hereditarie vendidit domino Goeswino de Aa militi fratri dicte 

domine Katherine hereditarium censum CC aude scilde monete regis Francie 

solvendum hereditarie Johannis ex omnibus et singulis bonis dicte domine 

Katherine habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens cum tutore super omnia habita et habenda warandiam. Testes 

Theodericus et Spina datum tercia post exaudi. 

 

BP 1184 f 140r 11 do 04-06-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont en Johannes Pijnappel zvw Walterus 

beloofden aan mr Godefridus van Rode, tbv Johannes Sceffenere zv Petrus, 

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

gerekend, en 7 plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te 

betalen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont #et Johannes Pijnappel 

filius quondam Walteri# promiserunt super omnia magistro Godefrido de 

Rode ad opus Johannis Sceffenere filii Petri centum et XLVII novos Gelre 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et VIII placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Theodericus et Wolph datum quinta post exaudi. 

 

1184 f.140v. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 

BP 1184 f 140v 01 do 04-06-1405. 

Johannes Wautghers soen van Casteren verkocht aan Johannes Corf een 

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

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

Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen wijlen 

Rutgherus van Zanendonc enerzijds en kvw Gerardus van Leemputten 

anderzijds, (2) 2 stukken land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Kasteren, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen voornoemde 

Rutgherus anderzijds, (3) een stuk land, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd op die Berghe, tussen Romboldus Clijnckart enerzijds en 

Margareta Peters van Casteren en haar kinderen anderzijds, (4) een stuk 

eusel, in de dingbank van Liemde, tussen kvw Gerardus van Leemputten 

enerzijds en Willelmus zvw Johannes Zeghers soen anderzijds, reeds belast 

met de cijns aan de heer van Boxtel en een b-erfpacht van 2 mud gerst aan 

Theodericus Scut. 

 

Johannes Wautghers soen de Casteren hereditarie vendidit Johanni Corf 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis) #Andree# et in Busco tradendam ex domo 

et orto dicti venditoris sitis in parrochia de Bucstel in jurisdictione 

de Lijemde in loco dicto Casteren inter hereditatem quondam Rutgheri van 

Zanendonc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Ger-

(dg: -laci)-ardi de Leemputten #ex alio# atque ex duabus peciis terre 

sitis in parrochia jurisdictione et loco predictis inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Rutgheri ex alio atque ex pecia 

terre sita in jurisdictione predicta ad locum dictum op die Berghe inter 

hereditatem Romboldi Clijnckart ex uno et inter hereditatem Margarete 

Peters de Casteren et eius liberorum ex alio atque ex pecia pascue dicte 
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eeusel sita in dicta jurisdictione (dg: ad locum) inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi van Leemputten ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii quondam (dg: Johannis) Johannis Zeghers soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini de Bucstel atque hereditaria 

paccione duorum modiorum ordei Theoderico Scut #exinde solvendis# ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Tijt et Neijnsel datum quinta post 

exaudi. 

 

BP 1184 f 140v 02 do 04-06-1405. 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode verkocht aan de secretariis, tbv Aleijdis 

dvw Johannes van Os, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, gnd den Hovel Acker, 

10 lopen groot, in Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus 

Deenkens soen anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg. 

 

Gerlacus Cnode filius quondam Gerlaci Cnode hereditarie vendidit #michi 

ad opus# Aleijdis filie quondam (dg: Arnoldi Koc) #Johannis# de Os 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo dicto 

den Hovel Acker X lopinatas terre continente sito in parrochia de Vechel 

(dg: ad locum dictum) inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Deenkens soen ex alio tendente cum utroque fine ad communem 

plateam ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientemm facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140v 03 do 04-06-1405. 

Hermannus van Baerle beloofde aan Rijxkinus Mersman 21 nieuwe Gelderse 

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

aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Hermannus de Baerle promisit super omnia Rijxkino Mersman XXI novos Gelre 

gulden monete ducis quondam Willelmi vel valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140v 04 do 04-06-1405. 

Godefridus van den Werve, Egidius Moelner en Petrus van den Eijnde 

verkochten aan Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst het deel dat 

aan hen behoort in de helft van alle erfgoederen en erfelijke goederen, die 

aan Lambertus Lemmens soen gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Lambertus, waarin voornoemde Lambertus Lemmens soen was 

overleden, van welke helft Raso gnd Raes Jans soen, Johannes zvw Arnoldus 

Lemmens soen en Lambertus Spapen afstand hadden gedaan tbv voornoemde 

Godefridus van den Werve, Henricus van Eele, Egidius Moelner, Johannes van 

den Eijnde en zijn broers Wijtmannus en Petrus, Yda wv Albertus van den 

Dijc en Lambertus zv Johannes van den Yvenlaer. 

 

Godefridus van den Werve (dg: Henricus de Eele) Egidius Moelner Petrus 

van den (dg: totam partem) Eijnde totam partem et omne jus eis 

competentes in medietate omnium hereditatum et bonorum hereditariorum que 

Lamberto Lemmens soen de morte quondam parentum eiusdem Lamberti 

successione fuerant advolute in quibus ipse Lambertus Lemmens soen 

decessit quocumque locorum consistentium sitarum aut solvendarum! (dg: 

que) super qua medietate Raso (dg: ?m) dictus Raes Jans soen Johannes 

filius quondam Arnoldi Lemmens soen et Lambertus Spapen ad opus dicti 

Godefridi van den Werve Henrici de Eele Egidii (dg: Mol) Moelner Johannis 

van den Eijnde Wijtmanni et Petri van den Eijnde fratrum (dg: dicti) 

eiusdem Johannis Yde relicte quondam Alberti van den Dijc et !et (dg: 

Lambertus) Lamberti filii Johannis van den Yvenlaer hereditarie 

renunciaverant prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni Bloijs 

filio quondam Henrici Bloijs de Zeelst supportaverunt cum litteris et 
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jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140v 05 do 04-06-1405. 

Voornoemde Henricus van Eel verkocht aan voornoemde Johannes Bloijs het 

deel, dat aan voornoemde Henricus en Petrus Moelner zvw Arnoldus Moelner 

behoort, in de helft van voornoemde goederen. Voornoemde Petrus en zijn 

erfgenamen zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Dictus Henricus de Eel totam partem et omne jus sibi et Petro Moelner 

filio quondam Arnoldi Moelner competentes in medietate (dg: premiss) 

premissarum hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# dicto Johanni Bloijs 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti Petri Moelner deponere 

et quod ipse predictum Petrum et eius heredes perpetue tales habebit quod 

numquam presument se jus in (dg: premissis) #dicta medietate# habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140v 06 do 04-06-1405. 

Voornoemde Lambertus zv Johannes van den Yvenlaer droeg zijn deel in 

voornoemde helft over aan voornoemde Johannes Bloijs. 

 

Dictus Lambertus filius Johannis van den Yvenlaer totam partem et omne 

jus sibi competentes in dicta medietate hereditarie supportavit dicto 

Johanni Bloijs cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 140v 07 do 04-06-1405. 

Johannes van Vessem zv Theodericus van Zeelst verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Vessem filius Theoderici de Zeelst prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.141r. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 

BP 1184 f 141r 01 do 04-06-1405. 

Ghibo van Loen zvw Willelmus van Loen verkocht aan Petrus Witmeri 2 morgen 

land, in Maren, ter plaatse gnd Colede, tussen erfgoed van de kerk van 

Maren enerzijds en Johannes Gielijs soen anderzijds, belast met zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Ghibo de Loen filius quondam Willelmi de Loen duo jugera terre sita in 

(dg: juris) parrochia de Maren ad locum dictum Colede inter hereditatem 

ecclesie de Maren ex uno et inter hereditatem Johannis Gielijs soen ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro Witmeri promittens super omnia (dg: w) habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus 

fossatis et slusis ad premissa spectantibus. Testes Theodericus et 

Jacobus datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 141r 02 do 04-06-1405. 

Elizabeth dvw Arnoldus van den Cloet wv Gerardus Vos droeg over aan Petrus 

zvw Petrus Loekart (1) een b-erfcijns van 21 schelling 10 penning gemeen 

geld, die de stad Den Bosch met Sint-Lambertus-Bisschop beurde, gaande uit 

1/3 deel van het eerste kamp, welk kamp 5 morgen 5 hont groot is en gelegen 

is naast de plaats gnd Caluwenberch, ter plaatse gnd int Riet, naast wijlen 

voornoemde Gerardus Vos, en strekt tot aan de weg die loopt vanaf de plaats 

gnd Caluwenberch tot aan de Dieze, (2) een b-erfcijns van 21 schelling 10 

penning gemeen geld, die de stad Den Bosch met Sint-Lambertus-Bisschop 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 55 

beurde, gaande uit 1/3 deel van voornoemd kamp, welk 1/3 deel Reijnerus 

Willems gekocht had van de stad Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 14 

schelling gemeen paijment, die de stad Den Bosch met Sint-Lambertus-

Bisschop beurde, gaande uit 2 morgen 2 hont land, naast de plaats gnd 

Caluwenberch, in het vierde kamp int Riet, welk kamp 9 morgen 2 hont groot 

is en gelegen is naast het kamp van Johannes Coninc, (4) een b-erfcijns van 

33 schelling 6 penning gemeen paijment, die de stad Den Bosch met Sint-

Lambertus-Bisschop beurde, gaande uit de helft die behoort aan erfg vw 

voornoemde Gerardus van een kamp gnd die Gheer, 4½ morgen groot, ter 

plaatse gnd Caluwenberch, op de hoek van de sloot gnd Peter Alarts Grave, 

welke cijnzen voornoemde Elizabeth gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Elizabeth (dg: relicta quonda) filia quondam Arnoldi van den Cloet 

relicta quondam Gerardi Vos #(dg: cum tutore)# junioris #cum tutore# 

hereditarium censum XXI solidorum et X denariorum communis pagamenti quem 

opidum de Busco solvendum habuit hereditarie Lamberti episcopi ex tercia 

parte primi campi qui campus quinque jugera et quinque hont continet et 

situs est juxta locum dictum Caluwenberch in loco dicto int Riet juxta 

hereditatem dicti quondam Gerardi Vos tendens usque ad plateam que ibidem 

tendit a dicto loco Caluwenberch vocato usque ad (dg: ?cap) Dijesam atque 

hereditarium censum XXI solidorum et X denariorum communis pagamenti quem 

dictum opidum de Busco solvendum habuit hereditarie (dg: he) Lamberti 

episcopi ex !ex tercia parte dicti campi quam terciam partem Reijnerus 

Willems erga opidum de Busco emendo (dg: q) acquisierat atque 

hereditarium censum XIIII solidorum communis pagamenti quem dictum opidum 

de Busco solvendum habuit termino predicto ex duobus jugeribus et duobus 

hont terre sitis juxta dictum locum !dictum Caluwenberch vocatum in 

quarto campo int Riet qui campus continet (dg: X) IX jugera et duo hont 

et qui campus situs est contigue !campum Johannis Coninc necnon 

hereditarium censum XXXIII solidorum et sex denariorum communis pagamenti 

quem dictum opidum solvendum habuit termino predicto ex medietate ad 

heredes dicti quondam Gerardi spectante de quodam campo dicto die Gheer 

quatuor (dg: -eis?) et dimidium jugera terre continente sito ad dictum 

locum Caluwenberch vocatum ad angulum fossati dicti Peter Alarts Grave 

quos census dicta Elizabeth erga opidum de Busco emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Petro filio quondam Petri Loekart cum 

litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 141r 03 do 04-06-1405. 

Arnoldus zv voornoemde Elizabeth verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius dicte Elizabeth prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 141r 04 do 04-06-1405. 

Jordanus van den Broec verkocht aan Willelmus van Os zv Arnoldus van Os een 

akker, in Sint-Oedenrode, tussen Nijcholaus van den Broec enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, 

belast met 2 oude sterlingen gnd oude engels en 2 cijnshoenderen, en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, in Rode te leveren. 

 

Jordanus van den Broec quendam agrum situm in parrochia de Rode sancte 

Ode (dg: ad) inter hereditatem Nijcholai van den Broec ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentem cum utroque fine ad communem plateam 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Os filio Arnoldi de Os 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

antiquis (dg: sr) sterlingis dictis aude engels et duobus pullis 

censualibus et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Rode 

sancte Ode et in Rode tradenda exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 141r 05 do 04-06-1405. 

Arnoldus zv Nijcholaus van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge}. 

Arnoldus filius Nijcholai van den Broec prebuit et reportavit. Testes ... 

et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 141r 06 do 04-06-1405. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Jordanus 16½ Gelderse gulden, 

9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

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

 

(Ertussen geschreven}. 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Jordano XVI et dimidium Gelre 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 141r 07 do 04-06-1405. 

Theodericus Colen soen beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd Langgielijs 78 

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

gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

(dg: Nijcholaus) Theodericus Colen soen promisit super omnia Egidio filio 

quondam Egidii dicti Langgielijs (dg: XX) LXXVIII novos Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 141r 08 do 04-06-1405. 

Solvit Johannes. 

Rutgherus de Audenhoven (dg: peciam) maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Johannis Nennekens (dg: peciam merice) #totam 

partem# ad se spectantem in pecia prati sita in parrochia de Ghestel prope 

Oesterwijc ad locum dictum Hoerenvoirt inter hereditatem Johannis van den 

Amervoirt ex uno et inter hereditatem Gerardi Loijart ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem Anselmi Goeswijns (dg: ex) et cum reliquo fine ad 

locum dictum Hoerenvoirt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

van den Eijghen ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione quinque lopinorum 

siliginis mensure de Ghestel predicta danda sibi ab alio purificationis et 

in Ghestel predicta tradenda ex premissis promittens super omnia warandam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem hereditariam paccionem duorum lopinorum siliginis dicte 

mensure levandam percipiendam et solvendam ex pecia (dg: ?pra) prati sita 

in parrochia (dg: de) predicta (dg: ad) retro nemus Godefridi de Brecht 

inter hereditatem Gertrudis sororis dicti Johannis ex uno et inter 

hereditatem heredum dictorum Peters Erfgenamen ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

Solvit Johannes. 

Rutgherus de Audenhoven (dg: peciam) maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Johannis Nennekens (dg: peciam merice) #totam 

partem# ad se spectantem in pecia prati sita in parrochia de Ghestel 

prope Oesterwijc ad locum dictum Hoerenvoirt inter hereditatem Johannis 

van den Amervoirt ex uno et inter hereditatem Gerardi Loijart ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Anselmi Goeswijns (dg: ex) et cum 

reliquo fine ad locum dictum Hoerenvoirt ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni van den Eijghen ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

quinque lopinorum siliginis mensure de Ghestel predicta danda sibi ab 

alio purificationis et in Ghestel predicta tradenda ex premissis 
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promittens super omnia warandam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem hereditariam 

paccionem duorum lopinorum siliginis dicte mensure levandam percipiendam 

et solvendam ex pecia (dg: ?pra) prati sita in parrochia (dg: de) 

predicta (dg: ad) retro nemus Godefridi de Brecht inter hereditatem 

Gertrudis sororis dicti Johannis ex uno et inter hereditatem heredum 

dictorum Peters Erfgenamen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 141r 09 do 04-06-1405. 

(dg: Ghib) Heijmericus Buc Johannes Clijngelberch Gerardus van der Stegen 

junior et Lambertus Zebrechts soen promiserunt indivisi super omnia 

Bernardo filio quondam Johannis Bernts soen #ad opus sui et ad opus# (dg: 

et) Hectoris Specier LXXX Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem minus XXXVI placken mediatim nativitatis Domini #proxime futurum# 

et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos ad jus 

molendinariorum. Testes datum supra. 

 

(dg: Ghib) Heijmericus Buc Johannes Clijngelberch Gerardus van der Stegen 

junior et Lambertus Zebrechts soen promiserunt indivisi super omnia 

Bernardo filio quondam Johannis Bernts soen #ad opus sui et ad opus# (dg: 

et) Hectoris Specier LXXX Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem minus XXXVI placken mediatim nativitatis Domini #proxime futurum# 

et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos ad jus 

molendinariorum. Testes datum supra. 

 

1184 f.141v. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 

BP 1184 f 141v 01 do 04-06-1405. 

Katherina dv Johannes Koc zvw Godefridus van Ghemert droeg over aan 

Arnoldus zvw Gerardus Dirc Nenen soen een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een akker, 

gnd die Boert, in Oirschot, welke akker eertijds was van Theodericus Rover 

zvw hr Johannes Rover ridder, welke pacht voornoemde Johannes Koc gekocht 

had van Henricus Vos soen van Berze, en welke pacht voornoemde Katherina 

samen met andere goederen verworven had van haar voornoemde vader Johannes. 

 

Katherina filia Johannis Koc (dg: de Gh) filio! quondam Godefridi de 

Ghemert #cum tutore# hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradendam ex quodam agro terre dicto communiter die Boert sito in 

parrochia de Oerscot qui ager dudum fuerat Theoderici Rover filii domini 

quondam Johannis Rover militis atque ex attinentiis dicti agri terre 

singulis et universis quam paccionem dictus Johannes Koc erga Henricum 

Vos #soen# de Beze! emendo acquisierat prout in litteris et quam 

paccionem dicta Katherina erga predictum Johannem suum patrem simul cum 

aliis bonis acquisierat prout in aliis litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Arnoldo filio quondam Gerardi Dirc Nenen soen cum litteris et 

aliis et jure occacione promittens cum tutore super omnia ratam servare 

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

quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 141v 02 do 04-06-1405. 

Johannnes zvw Godefridus van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannnes filius quondam Godefridi de Ghemert prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 141v 03 do 04-06-1405. 

De broers Henricus en Gerardus, kvw Mijchael van Breda, Walterus Bac 

leerbewerker ev Elizabeth, Henricus Donc ev Sophija, en Johannes Losscart 

ev maritus Heijlwigis, dvw voornoemde Mijchael, gaven uit aan Johannes van 

Ghenderen (1) 2 akkers van wijlen voornoemde Mijchael, in Waalwijk, tussen 

Petrus Haghen enerzijds en het gebied van Heusden gnd die Gheersloet 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ten Scutten 

toe, (2) 2 morgen land, in Waalwijk, over de plaats gnd Overt Scut, tussen 

Elizabeth Vincken enerzijds en voornoemde plaats gnd die Gheersloet 

anderzijds, (3) 6 hont land, in een kamp gnd die Middelste Camp, tussen 

Berisius van Breda enerzijds en Jacobus Yden soen anderzijds, strekkend 

vanaf de sloot gnd Hoijgrave tot aan de sloot gnd Campsloet, (4) de helft 

van 3 morgen land, in Waalwijk, tussen Martinus Bonifaes enerzijds en een 

kamp gnd Art Gerijts soen Kempken anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

die Scut tot aan voornoemde sloot gnd die Aude Hoijgrave, al welke 

voornoemde erfgoederen gelegen zijn in Waalwijk, ter plaatse gnd die Gheer; 

de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht 

van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus !Gerardus fratres liberi quondam Mijchaelis de Breda Walterus 

Bac frunitor maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris Henricus 

Donc maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris et Johannes Losscart 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Mijchaelis (dg: tres) #duos# agros terre dicti quondam Mijchaelis sitos 

in parrochia de Waelwijc inter hereditatem Petri Haghen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) territorium de Huesden dictum die Gheersloet ex alio 

tendentes a communi platea ad locum dictum ten Scutten toe atque duo 

jugera terre sita (dg: ibi) in dicta parrochia ad (dg: locum di) ultra 

locum dictum (dg: Overt) #Overt# Scut inter hereditatem (dg: domicelle) 

Elizabeth Vincken ex uno et inter predictum locum die Gheersloet vocatum 

ex alio (dg: atque duo jugera terre sita in dicta parrochia ultra pre ?fi 

inter hereditatem Petri Haghen ex uno et inter hereditatem dicte 

Elizabeth Vincken !tendentia a fossato dicto die Hoijgrave ad fossatum 

dictum die Aude Hoijgrave atque novem hont terre sita in dicta parrochia 

#in campo dicto die Middelste Camp# ?int inter hereditatem Jacobi Yden 

soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Roveri Dircs soen ex 

alio tendentia ?cum a fossato predicto die Aude Hoijgrave vocato ad locum 

dictum Campsloet) necnon sex hont terre sita in (dg: dicto) campo #die 

Middelste Camp# inter hereditatem Berisii de Breda ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti) Jacobi Yden soen ex alio tendentia a (dg: dicto) 

fossato #dicto# Hoijgrave (dg: vocato) ad fossatum dictum Campsloet (dg: 

insuper septem hont terre sita in dicta parrochia in quodam campo dicto 

Oijer Camp inter hereditatem mense sancti spiritus in Waelwijc ex uno et 

inter hereditatem Petri Haghen ex alio tendentia cum a fosssato dicto 

Campsloet ad antiquum Mosam preterea unum et dimidium jugera terre sita 

in dicta parrochia inter) preterea medietatem trium jugerum terre sitorum 

in dicta parrochia inter hereditatem Martini Bonifaes ex uno et inter 

campum dictum Art Gerijts soen Kempken ex alio tendentium a loco dicto 

die Scut ad fossatum predictum dictum die Aude Hoijgrave (dg: in ea 

quantitate) que hereditates omnes predicte site sunt in dicta parrochia 

ad locum dictum die Gheer in ea quantitate qua huiusmodi hereditates 

ibidem site sunt ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni de 

Ghenderen ab eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

nativitatis Domini ex premissis #et in Busco tradenda# promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem ex parte eorum et 

dicti quondam Mijchaelis deponere et alter repromisit. Testes Theodericus 

et Spina datum supra. 
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1184 f.142r. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 

BP 1184 f 142r 01 do 04-06-1405. 

Gerardus Wouters soen van Berze ev Katherina dvw Johannes Vaes gaf uit aan 

Petrus Mesmaker van Oestelberze alle goederen, die aan hem en voornoemde 

Katherina gekomen waren na overlijden van Elizabeth, dvw voornoemde 

Johannes Vaes en evw Johannes Goedens; de uitgifte geschiedde voor de 

onraat die voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Goedens daaruit hadden 

en thans voor een n-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Beers, met 

Lichtmis in Beers te leveren. 

 

Solvit grossum II boddrager. 

Gerardus Wouters soen de Berze maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis Vaes omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi et dicte Katherine de morte quondam 

Elizabeth (dg: sue) filie dicti quondam Johannis #uxoris# (dg: relicte) 

quondam Johannis Goedens successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Petro 

Mesmaker de Oestelberze ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus 

dictis onraet que dicta Elizabeth et Johannes quondam Goedens exinde 

solvere consueverunt et tenebantur danda etc atque pro hereditaria 

paccione duorum lopinorum siliginis mensure de Berze danda sibi ab alio 

purificationis et in Berze tradenda promittens super omnia ratam servare 

et #aliam# obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes 

Tijt et Neijnsel datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 142r 02 do 04-06-1405. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle droeg over aan Ludovicus zvw Theodericus 

Proefst van Empel, Stephanus zvw Lambertus Raet en Henricus van Berze zvw 

Willelmus van Berze, tbv hen en Willelmus van Berze bv voornoemde Henricus, 

(1) 1 morgen land, in Empel, in een kamp gnd Gerijt Nenen Camp, tussen 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus enerzijds en Stephanus die Raet 

anderzijds, (2) 3½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Hostaden, 

tussen Margareta Hoernics enerzijds en Johannes van Vorne anderzijds, welke 

morgen en 3½ hont voornoemde Johannes Molle gekocht had van Arnoldus van 

Buchoven zvw Johannes van Buchoven en zijn vrouw Sophija dvw Johannes van 

Loen van Empel. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus van Berze. 

 

Solvit. 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle unum juger terre situm in 

parrochia de Empel in quodam campo dicto Gerijt Nenen Camp inter 

hereditatem Theoderici van den Hoevel filii quondam Lamberti ex uno et 

inter hereditatem Stephani die Raet ex alio atque tria et dimidium hont 

terre sita in dicta parrochia ad locum dictum die Hostaden inter 

hereditatem Margarete Hoernics ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Vorne ex alio que unum juger tria et dimidium hont terre dictus Johannes 

Molle erga Arnoldum de Buchoven filium quondam Johannis de Buchoven et 

Sophijam eius uxorem filiam quondam Johannis de Loen de Empel emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Ludovico filio 

quondam Theoderici Proefst de Empel Stephano filio quondam Lamberti Raet 

et Henrico de Berze filio quondam Willelmi de Berze ad opus eorum et ad 

#opus# Willelmi de Berze fratris dicti Henrici cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradatur Henrico de Berze predicto. 

 

BP 1184 f 142r 03 do 04-06-1405. 

Egidius zvw Henricus molenaar van Herlaer droeg over aan Ludekinus metten 

Ymen zvw Cristianus van Zeelst alle goederen van Godefridus zvw Willelmus 

die Hoessche wonend in Gestel bij Herlaer, aan voornoemde Ludekinus, tbv 
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voornoemde Egidius, overgedragen door Arnoldus Groetart de jongere. 

 

-. 

Egidius filius quondam Henrici multoris de Herlaer omnia et singula bona 

Godefridi filii quondam Willelmi die Hoessche commorantis in Ghestel 

prope Herlaer supportata Ludekino metten Ymen filio quondam Cristiani de 

Zeelst ad opus Egidii predicti ab Arnoldo Groetart juniore prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Ludekino cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 142r 04 do 04-06-1405. 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer droeg over aan Henricus Vilt zvw 

Henricus Vilt van Ussen een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Thomas-Apostel te betalen, gaande uit 1 morgen land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eijlde, tussen Gerardus van der Weteringen enerzijds en 

Arnoldus Eghen anderzijds, welke cijns voornoemde Engbertus gekocht had van 

Petrus zvw Hubertus van den Hazemont. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie Thome apostoli ex uno jugere terre 

(dg: dicti quondam Everardi) sito in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Eijlde inter hereditatem Gerardi van der Weteringen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Eghen ex alio quem censum dictus Engbertus erga 

Petrum filium quondam Huberti van den Hazemont emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico Vilt filio quondam Henrici 

Vilt de Ussen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Tijt et 

Neijnsel datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 142r 05 do 04-06-1405. 

Egidius Broechoven en Cristianus van den Elsdonc beloofden aan Henricus 

Ghestken van Erpe, tbv Johannes Zerijs van Erpe, 10 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) in Den Bosch te leveren. 

 

Egidius Broechoven et Cristianus van den Elsdonc promiserunt indivisi 

super omnia Henrico Ghestken de Erpe ad opus Johannis Zerijs de Erpe X 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 142r 06 do 04-06-1405. 

Arnoldus van der Heijden bakker beloofde aan Amelius zvw Lambertus Melijs 

soen van Huesden 60 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te 

betalen. 

 

Arnoldus van der Heijden pistor promisit super omnia Amelio filio quondam 

Lamberti Melijs soen de Huesden LX nuwe Gelre gulden (dg: X) IX boddrager 

pro quolibet eorum seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 142r 07 do 04-06-1405. 

Wellinus Brugman ev Elizabeth dvw Willelmus Zegers soen droeg over aan 

Gerardus van Broechoven zv Henricus de helft, die aan hem en zijn vrouw 

behoort, in (1) 2 lopen roggeland van wijlen voornoemde Willelmus, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Corvels Acker, aldaar strekkend tot aan de beemden 

gnd Heijningen, (2) 2 lopen roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd Corvels 

Acker, tussen Henricus van Broechoven enerzijds en Johannes zvw Jacobus 

Wouters soen anderzijds, (3) 3 lopen roggeland en 16 roeden land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd in die Hoeve, beiderzijds tussen Henricus van den 

Goer, (4) een stuk land, 1 niet opgehoogde lopen rogge groot, in Tilburg, 
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ter plaatse gnd in die Heze, tussen wijlen Johannes Rog enerzijds en 

Johannes Ghestelman anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan wijlen 

voornoemde Willelmus. 

 

Wellinus Brugman maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Willelmi Zegers soen medietatem ad se et dictam eius uxorem 

spectantem in (dg: pecia terre) duabus lopinatis terre siliginee #dicti 

quondam Willelmi# sitis in parrochia de Tilborch in loco dicto Corvels 

Acker (dg: inter hereditatem) tendentibus ibidem ad prata dicta 

Heijningen atque (dg: medietatem) in duabus lopinatis terre siliginee 

sitis in parrochia et loco predictis inter hereditatem Henrici de 

Broechoven ex uno et hereditatem Johannis filii quondam Jacobi Wouters 

soen ex alio atque in tribus lopinatis terre siliginee et #in# sedecim 

virgatis terre sitis in parrochia predicta ad locum dictum (dg: die) in 

die Hoeve inter hereditates Henrici van den Goer ex utroque latere 

adiacentes item in pecia terre unum lopinum non cumulatum siliginis in 

semine capiente sita in dicta parrochia ad locum dictum in die Heze inter 

hereditatem quondam Johannis Rog ex uno et Johannis Ghestelman ex alio 

prout ibidem site sunt et ad dictum quondam Willelmum spectare #et eis 

successione advolute sunt# consueverunt ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo de Broechoven filio Henrici promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 142r 08 do 04-06-1405. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Wellinus 13 nieuwe gulden, 9 

botdrager of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (ma 24-08-1405) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Wellino XIII nu gulden IX 

boddrager seu valorem pro quolibet ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.142v. 

 quinta post exaudi: donderdag 04-06-1405. 

 sexta post exaudi: vrijdag 05-06-1405. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 06-06-1405. 

 

BP 1184 f 142v 01 do 04-06-1405. 

Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen beloofde aan Johannes Peters 

soen handschoenmaker 45 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Johannes van Uden (dg: ex) filius quondam Arnoldi Heijnen soen promisit 

super omnia Johanni Peters #soen# cijrothecario XLV Gentsche nobel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Theodericus et Spina datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 142v 02 do 04-06-1405. 

Destijds had Arnoldus Last gerechtelijk gekocht van Godefridus van Driel 

alle goederen van Jacobus van den Placke, die hij heeft en zal verkrijgen. 

Vervolgens had Marcelius van Eerde zvw Willelmus van Eerde verworven van 

Elizabeth, dvw Jacobus Scutter korenkoper en wv Arnoldus Last, en van 

Albertus Last bvw voornoemde Arnoldus Last alle voornoemde goederen van 

Jacobus van den Placke, samen met andere goederen gnd ten Placke. 

Voornoemde Marcelius deed thans tbv Maria wv Lambertus molenaar afstand van 

een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Jacobus van den Placke, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Dungen, tussen 

Johannes Bogart enerzijds en Willelmus van der Boijdonc anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan Johannes van Griensvenne. 
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Notum sit universis quod cum Arnoldus Last (dg: bona dicta ten Plac sita 

ad locum dictum Rumel) omnia bona Jacobi van den Placke ab eo ad presens 

habita et in posterum ab eodem habenda et acquirenda erga Godefridum de 

Driel per judicem mediante sententia scabinorum emendo acquisuisset prout 

in litteris cumque Marcelius de Eerde filius quondam Willelmi de Eerde 

dicta bona Jacobi van den Placke habita ab eo et habenda cum quibusdam 

aliis bonis dictis ten Placke erga Elizabeth filiam quondam Jacobi 

Scutter emptoris bladorum relictam quondam Arnoldi Last et Albertum Last 

fratrem dicti quondam Arnoldi Last acquisuisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Marcelius #super# 

(dg: domum aream et ortum quondam Jacobi van den domum aream et ortum) 

super domo area et orto dicti quondam Jacobi van den Placke sitis (dg: in 

j li) infra libertatem de Busco #op die Dungen# inter hereditatem 

Johannis Bogart ex uno et Willelmi van der Boijdonc ex alio tendentibus a 

communi platea ad hereditatem Johannis de Griensvenne ut dicebat et super 

jure ad opus (dg: Hadew M) Marie relicte quondam Lamberti multoris 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam !et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 142v 03 do 04-06-1405. 

Amelius Ghiben soen en Gerardus zvw Johannes van den Eijnde beloofden aan 

Petrus zvw Johannes Scheenken van Vucht 12 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) in Den Bosch te leveren. 

 

Amelius Ghiben soen et Gerardus filius #quondam# Johannis van den Eijnde 

promiserunt indivisi super omnia Petro filio quondam Johannis Scheenken 

de Vucht XII modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 142v 04 do 04-06-1405. 

Nijcholaus van Luijssel, Ghibo Heester en Johannes Peters soen droegen over 

aan Johannes Vos zvw Willelmus hun deel in 2 bunder moer, in Moergestel, 

ter plaatse gnd Kolkven, welke 2 bunder Johannes Broc zvw Johannes, 

Nijcholaus van Luijssel, Johannes Delijen soen van Oesterwijc, Willelmus 

Hezeacker, Willelmus zvw Henricus, Ghibo Lambrechts soen, Jordanus Vos, 

voornoemde Johannes Vos zvw Willelmus, Ghibo Heester, Willelmus van den 

Nuwenhuijse en Johannes Peters soen gekocht hadden van hr Goeswinus van Aa 

ridder en zijn zuster vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder. 

 

Nijcholaus de Luijssel Ghibo Heester et Johannes Peters soen totam partem 

et omne jus eis competentes in duobus bonariis hereditatis dicte moer 

sitis in parrochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum dictum Kolcvenne 

que duo bonaria hereditatis Johannes Broc filius quondam Johannis (dg: et 

dictus) Nijcholaus de Luijssel Johannes Delijen soen de Oesterwijc 

Willelmus Hezeacker Willelmus filius quondam Henrici Ghibo Lambrechts 

soen Jordanus Vos Johannes Vos filius quondam Willelmi Ghibo Heester 

Willelmus van den Nuwenhuijse et Johannes Peters soen erga dominum 

Goeswinum de Aa militem et dominam Katherinam eius sororem relictam 

quondam domini Henrici de Mordrecht militis emendo acquisierant prout in 

litteris legitime supportaverunt Johanni Vos filio quondam Willelmi 

predicto cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Theodericus et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 142v 05 do 04-06-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Willelmus Vos beloofde aan voornoemde Nijcholaus, 

Ghibo en Johannes Peters soen 67½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Dictus Johannes filius quondam Willelmi Vos promisit super omnia dictis 

Nijcholao Ghiboni et Johanni Peters soen LXVII et dimidium novos Gelre 
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!seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 142v 06 do 04-06-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Nijcholaus, Ghibo en Johannes 

Peters soen 60 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen 

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

over een jaar (za 25-12-1406). Opstellen in 2 brieven. 

 

Et fient due littere. 

Dictus Johannes promisit super omnia dictis Nijcholao Ghiboni et Johanni 

Peters soen LX novos florenos Gelrie seu valorem mediatim nativitatis 

Domini proxime futurum et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 142v 07 do 04-06-1405. 

Petrus zvw Johannes Gorter verzocht zijn moeder Jutta wv voornoemde 

Johannes om toestemming te gaan buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten van zijn moeder en zijn moeder verleende hem die toestemming volgens 

de gewoonte van de stad Den Bosch bij emancipatie. 

 

Petrus filius quondam Johannis Gorter petiit a Jutta sua matre relicta 

dicti quondam Johannis licentiam eeundi et exeundi domum convictum et 

expensos dicte sue matris dicta vero Jutta faviens precibus dicti Petri 

dedit sibi licentiam emancipandi eundi juxta legem et consuetudinem opidi 

de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 142v 08 vr 05-06-1405. 

Matheus zvw Hermannus Scenckel droeg over aan Johannes Sibben soen van der 

Scueren een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, aan hem verkocht door zijn broer Petrus zvw voornoemde 

Hermannus. 

 

Matheus filius quondam Hermanni Scenckel hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam venditam sibi a Petro suo fratre filio dicti quondam 

Hermanni prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Sibben soen 

van der Scueren cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Bathen soen 

datum sexta post exaudi. 

 

BP 1184 f 142v 09 za 06-06-1405. 

Willelmus van Dijegden en Arnoldus Jans soen van Cromvoert beloofden aan 

Willelmus Moelner 262 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

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

betalen. 

 

Willelmus de Dijegden et Arnoldus (dg: filius) Jans soen de Cromvoert 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo Moelner ducentos et sexaginta 

duos nu Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro 

quolibet computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Wolph et Gerardus datum in vigilia penthecostes. 

 

1184 f.143r. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 06-06-1405. 

 

BP 1184 f 143r 01 za 06-06-1405. 

Johannes zvw Hubertus Steenwech droeg over aan Jordanus zv Arnoldus 

Tijelkini, Gerardus zvw Martinus Monic en Arnoldus Govij, tbv de broers 

Arnoldus en Johannes, kvw Johannes Monic, 1 morgen land uit de Duizend 

Morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd in den Slagen, 
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tussen Arnoldus zvw Tijlkinus gewantsnijder en Elizabeth wv Ghevardus gnd 

Stummeken, welke morgen Nijcholaus van Riel gewantsnijder verworven had van 

Johannes Steijmpel zvw Johannes Steijmpel en Rodolphus Delf zv 

eerstgenoemde Johannes Steijmpel en welke morgen aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen was na erfdeling. 

 

Johannes filius quondam Huberti Steenwech unum juger terre de mille 

jugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto in den 

Slagen inter hereditatem Arnoldi filii quondam Tijlkini pannicide et 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Ghevardi dicti Stummeken quod 

juger terre Nijcholaus de Riel pannicida erga Johannem Steijmpel filium 

quondam Johannis Steijmpel et Rodolphum Delf filium primodicti Johannis 

Steijmpel acquisierat prout in litteris et quod juger terre primodictus 

Johannes nunc ad se spectare et sibi mediante divisione hereditaria inter 

ipsum et suos coheredes in hoc prius habita (dg: cessum) in partem cessum 

fore dicebat hereditarie supportavit Jordano filio Arnoldi Tijelkini et 

Gerardo (dg: Monic) filio quondam Martini Monic et Arnoldo Govij ad opus 

Arnoldi et Johannis fratrum liberorum quondam Johannis (dg: Boni) Monic 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: #et impetitionem# ex parte sui et suorum quorumcumque et dicti 

quondam Nijcholai et quorumcumque suorum heredum deponere) et 

impetitionem deponere. Testes Spina et Neijnsel datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1184 f 143r 02 za 06-06-1405. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus Monic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi Monic prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 143r 03 za 06-06-1405. 

Nijcholaus Pijeck zvw Henricus Hoessche droeg over aan voornoemde Jordanus 

zv Arnoldus Tijelkini, Gerardus zvw Martinus Monic en Arnoldus Govij, tbv 

de broers Arnoldus en Johannes, kvw Johannes Monic, het deel dat behoort 

aan Hilla dv voornoemde Nijcholaus, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes Monic, in een b-erfcijns van 6 oude 

schilden, gaande uit goederen van wijlen Ghisbertus Lijsscap, gelegen in 

Hees, welke cijns wijlen voornoemde Johannes Monic verworven had van wijlen 

voornoemde Ghisbertus. Voornoemde Hilla zal, zodra ze meerderjarig is, 

afstand hiervan doen. Zou Hilla overlijden voor ze meerderjarig is, dat 

moet voornoemde Nijcholaus aan erfg van voornoemde Hilla 9 oude schilden in 

gereed geld betalen, zoals voornoemde Nijcholaus en met hem zijn broer 

Henricus beloofden. Twee brieven; één voor Nijcholaus. 

 

Duplicetur. Et erit una pro Nijcholao. 

Nijcholaus Pijeck filius quondam Henrici Hoessche totam partem et omne 

jus (dg: q) Hille filie eiusdem Nijcholai ab eodem et quondam Elizabeth 

sua uxore filia quondam Johannis Monic competentes in hereditario censu 

sex aud scild solvendo hereditarie ex bonis quondam Ghisberti Lijsscap 

sitis in Heze quem censum dictus quondam Johannes Monic erga dictum 

quondam Ghisbertum acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dictis 

Jordano (dg: ad opus dicti) Gerardo et Arnoldo ad opus Arnoldi et 

Johannis fratrum liberorum dicti quondam Johannis Monic promittentes 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et dictam 

Hillam cum ad annos pubertatis pervenerit super (dg: pi) dicto censu ad 

opus dictorum fratrum facere renunciare tali conditione si dicta Hilla 

decesserit antequam ad annos sue pubertatis pervenerit quod tunc dictus 

Nijcholaus solvere et deliberare tenebitur (dg: dictis fratribus novem 

auder scilde semel in parata pecunia) heredibus dicte Hille novem aud 

scilde semel in paratis prout dictus Nijcholaus recognovit et idem 

Nijcholaus et cum eo Henricus eius frater ad opus dictorum heredum 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 65 

repromiserunt!. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 143r 04 za 06-06-1405. 

Johannes zvw Hubertus Steenwech droeg over aan Henricus Steenwech zvw 

Gerardus Monic al zijn beesten en varend goed op de hoeve van wijlen 

Johannes van Gestel Willems soen, in Udenhout. 

 

Johannes filius quondam Huberti Steenwech omnes et singulas suas bestias 

et bona pecoralia consistentes supra mansum quondam Johannis de Gestel 
!filii Willems soen situm in Udenhout ut dicebat legitime supportavit 

(dg: di) Henrico Steenwech filio quondam Gerardi Monic promittens super 

omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 143r 05 za 06-06-1405. 

Henricus zvw Johannes Kersmaker, zijn broer Willelmus, Johannes zvw 

Johannes zvw Johannes Kersmaker en Ghibo Kesselman ev Heijlwigis dvw 

eerstgenoemde Johannes verkochten aan Henricus Buekentop ¼ deel van een 

kamp gnd den Eijkenberch, onder de vrijdom van de stad Den Bosch, achter 

het klooster Porta Celi, tussen het kamp gnd den Aelcamp enerzijds en 

eertijds Arnoldus van Beke nu erfg vw jkvr Mabelia van Langvelt anderzijds,  

belast met een b-erfcijns van 6 pond geld aan het Geefhuis in Den Bosch, 

welke cijns voornoemde Henricus vanaf nu zó zal betalen dat voornoemde 

verkopers en hun andere goederen daarvan geen schade ondervinden, zoals 

voornoemde Henricus beloofde. 

 

Henricus filius quondam Johannis Kersmaker Willelmus eius frater (dg: 

Ghibo Kesselman et) Johannes filius quondam Johannis filii quondam 

Johannis Kersmaker et Ghibo Kesselman maritus et tutor Heijlwigis sue 

uxoris filie primodicti quondam Johannis quartam partem campi dicti den 

Eijkenberch siti infra libertatem opidi de Busco retro (dg: hereditatem) 

conventum de Porta Celi inter (dg: hereditatem) campum dictum den Aelcamp 

(dg: ex uno et inter olim Arnoldi de Beke) ex uno et inter hereditatem 

olim Arnoldi de Beke nunc ad heredes quondam domicelle Mabelie de 

Langvelt spectantem ex alio ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendiderunt 

Henrico Buekentop promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum monete mense 

sancti spiritus in Busco exinde solvendo quem dictus Henricus exnunc 

deinceps taliter solvet quod dictis venditoribus ad et supra #alia# eorum 

bona dampna non evenient in futurum prout idem Henricus palam recognovit 

et super omnia dictis venditoribus repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 143r 06 za 06-06-1405. 

Een brief maken van de wederbelofte door Henricus gedaan. De brief 

overhandigen aan voornoemde Ghibo. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. Tradatur dicto 

Ghiboni. 

 

BP 1184 f 143r 07 za 06-06-1405. 

Henricus Kersmaker zvw Johannes Kersmaker verkocht aan Willelmus van Beke 

smid zvw Johannes 3 bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd in die 

Luitemans Buenre, tussen wijlen Theodericus Writer enerzijds en eertijds 

Petrus Lommelmans, zijn zuster Metta en Metta wv Johannes Zelen soen 

anderzijds, met het recht van weg met kar en beesten over een halve bunder 

die daar ligt van voornoemde Henricus, tussen Walterus van den Rullen en 

Henricus van Uden. Telkens wanneer voornoemde koper van voornoemd recht 

gebruik maakt, moet hij wederom de openingen herstellen ?te weten de 

omheingen en sloten waarover hij zal gaan. 

 

Henricus Kersmaker filius quondam Johannis Kersmaker tria bonaria prati 

[sita in] parrochia de Vechel in loco dicto in die Luitemans Buenre inter 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 66 

hereditatem quondam Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem dudum 

Petri Lommelmans et hereditatem Mette sue sororis ac Mette relicte 

quondam Johannis Zelen soen ex alio simul cum jure viandi #cum curru et 

bestiis ad minus dampnum# per dimidium bonarium prati ibidem situm dicti 

Henrici inter hereditatem Walteri van den Rullen et hereditatem Henrici 

de Uden ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Beke fabro filio 

quondam Johannis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere salvo tamen quod dictus emptor quotienscumque contigerit ipsum 

uti dicto jure quod idem emptor (dg: sepes et fossata) #foramina 
?scilicet sepes et fossate!# per quas ipse viabit iterum tenebitur 

reparare. Testes Theodericus et Tijt datum supra. 

 

1184 f.143v. 

 in crastino penthecostes: maandag 08-06-1405. 

 

BP 1184 f 143v 01 ma 08-06-1405. 

Theodericus Berwout verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van Meijelsfoirt (1) 

1/6 deel dat aan voornoemde Theodericus behoort in 3 stukken land, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, (1a) 1 zesterzaad groot, tussen Jacobus 

van Vrilichoven enerzijds en Willelmus van Meijelsvoirt anderzijds, (1b) 1 

zesterzaad groot, tussen Johannes Perker enerzijds en Johannes Roetart 

anderzijds, (1c) tussen Johannis Roetart enerzijds en Henricus zvw 

Elizabeth der Kijnder anderzijds, (2) 1/6 deel dat aan voornoemde 

Theodericus behoort in 1 oude groot b-erfcijns, die voornoemde Arnoldus zvw 

Johannes Meijelsfoirt moest betalen aan Oderadis dvw Lambertus Oderaden 

soen. 

 

Solvit sex boddrager pro istis et aliis. 

Theodericus Berwout sextam partem ad se spectantem in tribus peciis terre 

sitis in parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde quarum una (dg: 

inter) unam sextariatam terre continens inter hereditatem Jacobi de 

Vrilichoven ex uno et inter hereditatem Willelmi de Meijelsvoirt ex alio 

altera eciam unam sextariatam terre continens inter hereditatem Johannis 

Perker ex uno et inter hereditatem Johannis Roetart ex alio et tercia 

inter hereditatem Johannis Roetart ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii quondam Elizabeth der Kijnder ex alio site sunt #in ea quantitate 

qua ibidem site sunt# atque sextam partem ad ipsum spectantem in uno 

grosso antiquo hereditarii census quem (dg: liberi quondam Johannis de) 

Arnoldus filius quondam Johannis Meijelsfoirt solvere tenebatur Oderadi 

filie quondam Lamberti Oderaden soen ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# dicto Arnoldo filio quondam 

Johannis de Meijelsfoirt (dg: ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes dictus Theodericus et Gerardus datum in crastino penthecostes. 

Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 143v 02 ma 08-06-1405. 

Nella, wv Henricus Scoenmaker en dvw Mathias Rademaker, gaf uit aan 

voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Meijelsfoirt 4/6 deel van het 

voornoemde; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

4/6 deel en uit het 2/6 deel dat aan voornoemde Arnoldus behoort, welk 2/6 

deel hij tevens tot onderpand stelde. 

 

Nella (dg: filia quondam) relicta quondam Henrici Scoenmaker (dg: relc) 

filia quondam Mathie Rademaker cum tutore quatuor sextas partes 

premissorum dedit ad hereditarium pactum dicto Arnoldo ab eodem 

hereditarie possidendas et habendas pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in 

Busco tradenda ex quatuor partibus premissorum atque ex duabus sextis 

partibus premissorum ad predictum Arnoldum spectantibus promittens cum 
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tutore super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem duas sextas partes 

premissorum ad ipsum Arnoldum spectantes ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 143v 03 ma 08-06-1405. 

Elizabeth wv Matheus zvw Mathias Rademaker en Henricus en Katherina, kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Matheus, verkochten aan voornoemde Arnoldus 

zvw Johannes van Meijelsfoirt 1/6 deel dat aan hen behoort in het 

voornoemde. 

 

Elizabeth (dg: filia) relicta quondam Mathei filii quondam Mathie 

Rademaker (dg: cum tutore usufructum sibi competentem in premissis le. 

una sexta parte premissorum legitime supportavit Henrico filio dictorum 

Elizabeth) Henricus et Katherina liberi dictorum Elizabeth et quondam 

Mathei #cum tutore# sextam partem ad ipsos spectantem in premissis 

hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo promittentes cum tutore indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 143v 04 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Elizabeth wv Matheus zvw Mathias Rademaker en Henricus en 

Katherina, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Matheus, beloofden dat Nella 

en Hilla, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Matheus, Franco Zeghers soen en 

erfg van voornoemde Nella, Hilla en Franco nimmer rechten op het voornoemde 

zullen doen gelden. 

 

Dicti venditores cum tutore promiserunt indivisi super omnia quod ipsi 

Nellam et Hillam filias dictorum Elizabeth et quondam Mathei et Franconem 

Zeghers soen et quoscumque heredes dictorum Nelle Hille et Franconis 

perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in premissis 

habere. Testes datum supra. Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 143v 05 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Theodericus Berwout verkocht aan Nijcholaus van den Hoert 1/6 

deel dat aan voornoemde Theodericus behoort in de navolgende erfgoederen, 

gelegen onder Boxtel, in de dingbank van Liemde, (1) 3 lopen land, 

beiderzijds tussen wijlen Nijcholaus van Berze, met een eind strekkend aan 

Zebertus van Collenberch en met het andere eind aan een gemene weg, (2) 1 

zesterzaad land, tussen Albertus van den Perre enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) 2½ lopen land, tussen kinderen gnd Her Vlecken Kijnder 

enerzijds en Willelmus van Meijelsfoirt anderzijds, (4) 3 lopen land, 

tussen het gemene water gnd die Dommel enerzijds en Gerardus van den 

Bogarde anderzijds, (5) 1 lopen land, tussen Willelmus Agnesen soen 

enerzijds en Henricus Hessels soen anderzijds, (6) 3 lopen land, tussen 

Johannes van Collenberch enerzijds en de gemene beemden anderzijds, met een 

eind strekkend aan Johannes Roetart, (7) 1 zesterzaad land, tussen Henricus 

Katelinen soen enerzijds en Henricus Scutken anderzijds, belast met de 

cijnzen die gaan uit het voornoemde en {f.144r} andere erfgoederen van 

wijlen Oderadis dvw Lambertus Oderaden soen, gelegen onder de dingbank van 

Liemde, welke cijnzen voornoemde Nijcholaus voortaan zal betalen, zó dat 

voornoemde Theodericus en erfgoederen van wijlen voornoemde Oderadis, 

gelegen onder de dingbank van Liemde, daarvan geen schade ondervinden. 

 

Solvit III grossos. 

Dictus Theodericus Berwout sextam partem ad se spectantem in 

hereditatibus infrascriptis infra parrochiam de Bucstel in jurisdictione 

de Lijemde situatis videlicet in (dg: p) tribus lopinatis terre sitis 

inter hereditatem quondam Nijcholai de Berze ex utroque latere 

coadiacentem tendentibus cum uno fine ad hereditatem (dg: Nijcholai) 

#Zeberti# de Collenberch et cum reliquo fine ad communem plateam item in 
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una sextariata terre sita inter hereditatem Alberti van den Perre ex uno 

et inter communem plateam ex alio item in (dg: tri) duabus et dimidia 

lopinatis terre sitis inter hereditatem liberorum dictorum Her Vlecken 

Kijnder ex uno et inter hereditatem Willelmi de Meijelsfoirt ex alio item 

in tribus lopinatis terre sitis inter communem aquam dictam die Dommel ex 

uno et inter hereditatem Gerardi van den Bogarde ex alio item in una 

lopinata terre sita inter hereditatem Willelmi Agnesen soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Hessels soen ex alio item in tribus lopinatis 

terre sitis inter hereditatem Johannis de Collenberch ex uno et inter 

communia prata ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Johannis 

Roetart item in una sextariata terre sita inter hereditatem Henrici 

Katelinen soen ex uno et inter hereditatem Henrici Scutken ex alio in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat scilicet dividendo dictas 

hereditates in sex partes equales unam de hiis hereditarie vendidit 

Nijcholao van den Hoert promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus (dg: domini #dominorum# fundi) ex premissis et 

 

1184 f.144r. 

 in crastino penthecostes: maandag 08-06-1405. 

 

BP 1184 f 144r 01 ma 08-06-1405. 

quibuscumque aliis hereditatibus (dg: dicti) quondam Oderadis filie 

quondam Lamberti Oderaden soen infra dictam jurisdictionem de Lijemde 

situatis solvendis quos census dictus (dg: Ar) Nijcholaus exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet quod nec dicto 

Theoderico nec ad et supra quascumque hereditates dicte quondam Oderadis 

infra predictam jurisdictionem de Lijemde situatas dampna exinde eveniant 

in futurum ut ipse Nijcholaus recognovit. Testes dictus Theodericus et 

Gerardus datum in crastino penthecostes. (dg: sca) Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 144r 02 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Nella, wv Henricus Scoenmaker en dvw Mathias Rademaker, gaf uit 

aan voornoemde Nijcholaus van den Hoert 4/6 deel van voornoemde 

erfgoederen; de uitgifte geschiedde voor voornoemde cijnzen en thans voor 

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

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Nijcholaus 2/6 deel dat 

aan hem behoort in het voornoemde tot onderpand. 

 

Dicta Nella ut supra quatuor sextas partes predictarum hereditatum dedit 

ad hereditarium pactum dicto Nijcholao ab eodem hereditarie possidendas 

pro predictis censibus (dg: dominorum) dandis etc et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda (dg: promittens super oi) ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

huiusmodi paccionis duas sextas partes premissorum ad ipsam spectantes ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 144r 03 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Elizabeth wv Matheus zvw Mathias Rademaker en Henricus en 

Katherina, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Matheus, verkochten aan 

voornoemde Nijcholaus van den Hoert 1/6 deel dat aan hen behoort in het 

voornoemde. 

 

Dicta! Elizabeth Henricus et Katherina cum tutore (dg: usu) sextam partem 

ad ipsos spectanten in premissis hereditarie vendiderunt dicto Nijcholao 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda per totum 

ut in contractu de Theoderico Berwout. Testes datum supra. Theodericus 

noluit. 
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BP 1184 f 144r 04 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Elizabeth wv Matheus zvw Mathias Rademaker en Henricus en 

Katherina, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Matheus, beloofden dat Nella 

en Hilla, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Matheus, Franco Zeghers soen en 

erfg van voornoemde Nella, Hilla en Franco nimmer rechten op het voornoemde 

zullen doen gelden. 

 

Promiserunt insuper cum tutore dicti venditores ut in contractu in alio 

latere. Testes datum supra. Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 144r 05 ma 08-06-1405. 

Nella, dvw Mathias Rademaker en wv Henricus Scoenmaker, droeg over aan 

Theodericus Berwout en Elizabeth wv Matheus zvw Mathijas rademaker 2/3 deel 

dat aan haar behoort in een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

die Gerardus zvw Henricus van den Loe beloofd had aan Oderadis wv Johannes 

zvw Matheus rademaker en haar zoon Lambertus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen wijlen 

Henricus Bije enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Nella filia quondam Mathie Rademaker relicta quondam Henrici Scoenmaker 

cum tutore duas tercias partes ad ipsam spectantes in hereditaria 

paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco quam Gerardus filius 

quondam Henrici van den Loe promiserat se daturum et soluturum Oderadi 

relicte quondam Johannis filii quondam Mathei rotificis atque Lamberto 

eius filio hereditarie purificationis ex agro terre sito in parrochia de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem Henrici quondam Bije ex 

uno et inter communem plateam ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico Berwout et Elizabeth relicte quondam Mathei filii 

quondam Mathije rotificis cum litteris et jure promittens cum tutore 

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

Ghisbertus et Gerardus datum supra. Theodericus noluit. 

 

BP 1184 f 144r 06 ma 08-06-1405. 

Conrardus zvw Johannes Kammaker zvw Conrardus Kammaker droeg over aan zijn 

broer Johannes zvw voornoemde Johannes de helft die aan hem behoort in een 

huis en erf van wijlen voornoemde Johannes, in Den Bosch, aan de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van Haenwijc nu behorend 

aan Johannes van Holaer riemmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Elizabeth 

Vizevaze nu behorend aan Willelmus van den Laer mesmaker anderzijds, 

strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

Nijcholaus Plaetmaker. 

 

Conrardus filius quondam Johannis Kammaker filii quondam Conrardi 

Kammaker medietatem ad se spectantem in domo et area dicti quondam 

Johannis sita in Busco ad vicum Vuchtensem inter hereditatem quondam 

Arnoldi de Haenwijc nunc ad Johannem de Holaer corrigiatorem spectantem 

ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi van den Laer) quondam Elizabeth 

Vizevaze nunc ad Willelmum van den Laer cultilleficem spectantem ex alio 

tendente a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad hereditatem Nijcholai 

Plaetmaker (dg: cum) ut dicebat hereditarie supportavit Johanni suo 

fratri filio primodicti quondam Johannis cum (dg: litteris et) omnibus 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144r 07 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Kammaker zvw Conrardus Kammaker beloofde 

aan Arnoldus van Vucht kramer 20 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1405) te betalen. 
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Dictus Johannes promisit super omnia Arnoldo de Vucht institori (dg: LX) 

XX (dg: -I) novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144r 08 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Kammaker zvw Conrardus Kammaker beloofde 

aan voornoemde Arnoldus van Vucht kramer 21 nieuwe Gelderse gulden van 

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

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Arnoldo XXI novos Gelre gulden 

(dg: vel) #similis# valoris ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144r 09 ma 08-06-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Kammaker zvw Conrardus Kammaker beloofde 

aan voornoemde Arnoldus van Vucht kramer 20½ Gelderse gulden van gelijke 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Arnoldo XX et dimidium Gelre 

gulden (dg: vel v) similis valoris ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144r 10 ma 08-06-1405. 

Nijcholaus van den Hoert beloofde aan Theodericus Berwout 26 gulden, 10 

Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 1 mud rogge, met 

Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te betalen en te leveren. 

 

Nijcholaus van den Hoert promisit super omnia Theoderico Berwout XXVI 

gulden scilicet X Vlemsche placken vel IX boddrager pro quolibet gulden 

et unum modium siliginis a purificationis proxime futuro ultra (dg: annum 

persolvendos) duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.144v. 

 quarta post penthecostes: woensdag 10-06-1405. 

 dominica exaudi: zondag 31-05-1405. 

 

BP 1184 f 144v 01 wo 10-06-1405. 

Jkvr Elizabeth wv Arnoldus van den Hulpen droeg over aan Henricus Kuijcman 

zvw Johannes van Mierrop alias gnd Kuijcman alle goederen van Henricus 

Weijgherghanc, aan voornoemde jkvr Elizabeth overgedragen door hr Willelmus 

van den Aa ridder. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Arnoldi van den Hulpen #cum tutore# 

omnia bona Henrici Weijgherghanc quocumque locorum situata supportata 

dicte domicelle Elizabeth a domino Willelmo van den Aa milite prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico Kuijcman filio quondam Johannis 

van Mierrop alias dicti Kuijcman cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia cum tutore ratam servare (dg: et ob). Testes Theodericus et 

Goes datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 144v 02 zo 31-05-1405. 

Rodolpha dvw Petrus Polslauwer droeg over aan Jacobus Goes een b-erfcijns 

van 3 nobel geld van de koning van Engeland, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een hoeve in Rosmalen, 

welke cijns voornoemde Rodolpha gekocht had van Henricus van Beke zv 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Rodolpha filia quondam Petri Polslauwer cum tutore hereditarium censum 

trium aureorum denariorum communiter nobel vocatorum monete regis Anglie 
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boni auri et justi ponderis solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quodam manso sito in parrochia de Roesmalen {een 

liggende streep om ruimte op te vullen} atque ex attinentiis {hier begint 

in de linker marge een verticale haal tot en met BP 1184 f 144v 04} dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

quem censum dicta Rodolpha erga Henricum de Beke filium Arnoldi de Beke 

filii naturalis domini quondam Arnoldi de Beke presbitri emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo Goes cum 

litteris et jure (dg: promitten) et cum omnibus arrestadiis etc 

promittens cum tutore super onnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum 

dominica exaudi. 

 

BP 1184 f 144v 03 zo 31-05-1405. 

Gerardus Heerken en Godescalcus Becker deden tbv voornoemde Jacobus afstand 

van voornoemde cijns en beloofden nimmer recht hierop te halen mbv brieven 

en beloften aan hen door voornoemde Rodolpha gegeven of gedaan. 

 

Gerardus Heerken et Godescalcus Becker super predicta !paccione et jure 

ad opus dicti Jacobi hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

numquam jus petere aut prosequi ad et supra censum predictum mediantibus 

quibuscumque litteris aut promissionibus eis ac alteri eorum datis ac 

promissis a Rodolpha predicta a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144v 04 zo 31-05-1405. 

Voornoemde Gerardus Heerken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dictus Gerardus Heerken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144v 05 wo 10-06-1405. 

Jkvr Elizabeth wv Arnoldus van der Hulpen droeg over aan Henricus Kuijcman 

zvw Johannes van Mijerrop alias gnd Kuijcman alle goederen en kwesties, aan 

haar overgedragen door voornoemde Johannes. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Arnoldi van der Hulpen #cum tutore# 

omnia et singula bona atque quascumque causas res et actiones supportatas 

sibi a Johanne de Mijerrop alias dicto Kuijcman ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Kuijcman filio dicti quondam Johannis promittens #cum 

tutore# super omnia ratam servare. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

quarta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 144v 06 wo 10-06-1405. 

Johannes van der Poeldonc zvw Johannes van der Poeldonc verkocht aan 

Erardus zv Theodericus Erits soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis et betalen, gaande uit de helft die aan voornoemde verkoper 

behoort in een kamp, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, ter plaatse gnd die Buenre, tussen Engbertus van der Boijdonc 

enerzijds en Maria wv Lambertus Moelner anderzijds, deze helft reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 12 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes van der Poeldonc filius quondam Johannis van der Poeldonc 

hereditarie vendidit (dg: Gerardo) Erardo filio Theoderici Erits soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam campo sito 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dunge in loco dicto die 

Buenre inter hereditatem Engberti van der Boijdonc ex uno et inter 

hereditatem Marie relicte quondam Lamberti Moelner ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

densu domini ducis et hereditario censu XII solidorum dicte monete ex 
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dicta medietate prius solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 144v 07 wo 10-06-1405. 

Engbertus van der Boijdonc zvw Henricus beloofde aan Engbertus van der 

Boijdonc zvw Theodericus 20 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

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

 

Engbertus van der Boijdonc filius quondam Henrici promisit super omnia 

Engberto van der Boijdonc filio quondam Theoderici (dg: j) XX Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem (dg: ad na) a Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 144v 08 do 11-06-1405. 

Franco zvw Johannes van Berchen ev Hilla, en Arnoldus van Kuijc zvw 

Willelmus van Oirle ev Yda, dvw Rodolphus Hals, en Petrus zv Theodericus 

Spormers, door wijlen voornoemde Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Aleijdis dvw voornoemde Rodolphus, verkochten aan Theodericus Rover, tbv 

zijn vader Gerardus zvw Arnoldus die Man, 22 roeden land die aan hen 

behoren in een stuk land, 5 hont 22 roeden groot, in Nuland, ter plaatse 

gnd op Nuwelant, tussen Henricus van Tongeren enerzijds en Conrardus van 

Geffen anderzijds, van welk stuk land voornoemde Theodericus Rover zv 

Gerardus, tbv zijn voornoemde vader Gerardus zvw Arnoldus, voornoemde 5 

hont verworven had van voornoemde Franco, Arnoldus en Petrus, {f.145r} 

belast met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Franco filius quondam Johannis van (dg: Berghen) #Berchen# maritus et 

tutor Hille sue uxoris et Arnoldus de Kuijc filius quondam Willelmi de 

Oirle maritus et tutor Yde sue uxoris filiarum quondam Rodolphi Hals et 

Petrus filius Theoderici Spormers ab eodem quondam Theoderico et quondam 

Aleijde sua uxore (dg: pariter gen) filia dicti quondam Rodolphi pariter 

genitus XXII virgatas terre ad se spectantes in pecia terre quinque hont 

et XXII virgatas continente sita in parrochia de Nuwelant ad locum dictum 

op Nuwelant inter hereditatem Henrici van Tongeren ex uno et (dg: Conrar) 

Conrardi de Geffen ex alio et de qua pecia terre Theodericus Rover (dg: 

filius Arnoldi dicti Man die Man) filius Gerardi filii quondam Arnoldi 

die Man quinque hont terre predicta erga predictos Franconem Arnoldum et 

Petrum ad opus dicti Gerardi filii quondam Arnoldi sui patris 

 

1184 f.145r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 11-06-1405. 

 

BP 1184 f 145r 01 do 11-06-1405. 

acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Theoderico Rover ad 

opus dicti (dg: Ai) Gerardi sui patris promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) zegedijcken fossatis 

et aqueductibus ad premissa spectantibus ut dicebat. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 145r 02 do 11-06-1405. 

Henricus Vos van Berze verkocht aan Johannes van den Doern van Arscot een 

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

leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd het 

Goet te Bantsvoert, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Bantsvoert, tussen 

Anselmus Tijmmerman enerzijds en Arnoldus Walraven smid anderzijds, met een 

eind strekkend aan erfgoed van de heer van Boxtel. 

 

-. 

Henricus Vos de Berze hereditarie vendidit Johanni van den Doern van 

Arscot hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex (dg: 
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quibusdam bonis dictis communiter Bantsvoert) dicti venditoris sitis (dg: 

in parrochia de Oesterwijc dictis) domo area et orto ac hereditatibus 

sibi adiacentibus dictis communiter (dg: die) #tGoet te# Bantsvoert sitis 

in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Bantsvoert inter hereditatem 

Anselmi Tijmmerman ex uno et Arnoldi (dg: met) Walraven fabri ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem domini de Bucstel insuper ex 

omnibus et singulis (dg: hereditatibus) attinentiis dictorum bonorum 

(?dg: s) quocumque locorum consistentibus ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 145r 03 do 11-06-1405. 

(dg: Henricus van Best: een b-erfpacht). 

 

(dg: Henricus de Best hereditariam). 

 

BP 1184 f 145r 04 do 11-06-1405. 

Mercelius van der Vloet ev Aleijdis dvw Lambertus van der Aghelsvoert zvw 

Lambertus verkocht aan Rutgherus Buerinc zvw Johannes Buerinc (1) een stuk 

beemd, in Tederbeemde, voor in den Riebeemt, naast een beemd behorend aan 

kv Lambertus Moerkens enerzijds en naast een gemene weg anderzijds, (2) een 

stuk beemd aldaar, op die Haer, naast een beemd behorend aan Johannes van 

den Dijck enerzijds en een beemd van Johannes Groet welke beemd jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een beemd behorend aan Johannes Wouters soen en 

Cristina van der Heijden aldaar anderzijds, welke twee stukken aan 

voornoemde Lambertus van der Aghelsvoert waren verkocht door Andreas 

Lambrechts soen, Henricus van der Teijnen, Henricus van Woensel en 

Goeswinus zvw Goeswinus van Beec. 

 

Mercelius van der Vloet maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Lamberti van der Aghelsvoert filii quondam Lamberti peciam prati 

sitam in Tederbeemde ante in den Riebeemt juxta pratum spectans ad (dg: 

Lambertum Moerkens) liberos Lamberti Moerkens (dg: e) cum uno latere et 

cum reliquo latere juxta communem viam item peciam prati sitam ibidem op 

die Haer juxta unum pratum spectans ad Johannem van den Dijck cum uno 

latere et cum reliquo latere juxta pratum Johannis Groet quod pratum 

dividitur annuatim contra pratum spectans ad Johannem Wouters soen et 

Cristine! van der Heijden ibidem situm venditas dicto Lamberto van der 

(dg: Aghesvoi) Aghelsvoert (dg: a Lamberto) ab Andrea Lambrechts soen 

Henrico van der Teijnen Henrico de Woensel et Goeswino filio quondam 

Goeswini van Beec ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero Buerinc filio 

quondam Johannis Buerinc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Lamberti van der Aghelsvoert 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 145r 05 do 11-06-1405. 

Mercelius Oden soen verkocht aan Willelmus Lepelmaker een n-erfcijns van 2 

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

gaande uit een stuk land, in Oss, achter de plaats gnd Ussen, tussen 

Robbertus Henens soen enerzijds en Aelwinus zvw Johannes Dircs soen 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Mercelius Oden soen hereditarie vendidit Willelmo Lepelmaker hereditarium 

pactum duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini hyemalis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parrochia de Osse retro locum dictum Ussen inter hereditatem Robberti 

Henens soen ex uno et hereditatem Aelwini (dg: Jans soen) filii quondam 

Johannis Dircs soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 145r 06 do 11-06-1405. 

Broeder Johannes van Arkel orde van de predikheren zvw Henricus die Rode 

van Bucstel droeg over aan Gertrudis wv Johannes van Ghendren goudsmid een 

b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en een b-erfpacht van 12 lopen rogge, 

Bossche maat, die Johannes van Vucht zvw Henricus Goeskens soen beloofd had 

aan voornoemde broeder Johannes, met Lichtmis te betalen en te leveren, 

gaande uit een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen 

Goeswinus gnd Kaetelaer enerzijds en Heijlkina Buelkens anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene weg. Met instemming van zijn superieur broeder 

Dominnicus beloofde voornoemde broeder Johannes verplichtingen van zijn 

kant af te handelen. 

 

Frater Johannes de Arkel ordinis predicatorum filius quondam Henrici die 

Rode de Bucstel #(dg: cum consensu sui superioris eiusdem ordinis)# 

hereditarium censum unius #antiqui# grossi Turonensis et hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco quos Johannes de 

Vucht filius quondam Henrici Goeskens soen promisit se daturum et 

soluturum dicto fratri Johanni hereditarie purificationis ex pecia terre 

sita in parrochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem 

Goeswini dicti Kaetelaer et hereditatem Heijlkine Buelkens tendente cum 

uno fine ad communem plateam prout in litteris hereditarie supportavit 

Gertrudi relicte quondam Johannis de Ghendren aurifabro! cum litteris et 

jure promittens cum consensu fratris (dg: dicti or) Dominnici superioris 

dicti fratris Johannis super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 145r 07 do 11-06-1405. 

Henricus van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoven verkocht aan Johannes 

van den Doern van Aerscot een n-erfpacht van 7 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot in de herdgang van den Kerchove te 

leveren, gaande uit (1) een hoeve gnd Lulsdonc, in Oirschot, in de herdgang 

van Spoordonk, (2) een stuk beemd, in Oirschot, naast de plaats gnd die 

Beverdonc, tussen Willelmus van Utwijc enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Tongerlo anderzijds, (3) een stuk beemd, in Oirschot, in de 

herdgang van Spoordonk, rondom tussen erfgoederen van de jonker van 

Pijeterssem, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Willelmi de Audenhoven hereditarie 

(dg: p) vendidit Johanni van den Doern de Aerscot hereditariam paccionem 

septem modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Orscot! in pastoria van den Kerchove tradendam ex 

quodam manso dicto (dg: die Hoeve) Lulsdonc sito in dicta parrochia in 

pastoria de Spoerdonc atque ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus atque ex pecia prati (dg: sit) 

siti! in dicta parrochia juxta locum dictum die Beverdonc inter 

hereditatem Willelmi de Utwijc ex uno et hereditatem conventus de 

Tongerloe ex alio atque ex pecia (dg: terre) #prati# sita in parrochia 

(dg: et lo) in pastoria de Spoerdonc predictis inter hereditates 

domicelli de Pijeterssem circumquaque adiacentes ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 145r 08 do 11-06-1405. 

Johannes zv Thomas Comans soen verkocht aan Arnoldus zvw Arnoldus Ravens 

soen alle goederen, die aan voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden 

van zijn moeder Elizabeth en zijn zister Lana, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van voornoemde Thomas. 

 

Johannes filius (dg: quon) Thome Comans soen omnia et singula #bona# 

dicto Johanni de morte quondam Elizabeth sue matris et Lane (dg: sue) 

sororis dicti Johannis successione advoluta et post mortem dicti Thome 
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successione advolvenda quocumque locorum consistentia ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Arnoldi Ravens soen promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 145r 09 do 11-06-1405. 

Willelmus zvw Johannes Corten soen van Spoerdonc gaf uit aan Tielmannus zvw 

Gerardus molenaar van Vught een stuk land met een aangelegen stuk land gnd 

een driesschelken, in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen 

voornoemde Tielmannus enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, met een 

eind strekkend aan {f.145v} Petrus die Snijder en Andreas der Weduwen en 

met het andere einde aan de gemeint, met de sloten rondom; de uitgifte 

geschiedde voor 3 penning cijns aan de grondheer en thans voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Corten soen de Spoerdonc peciam terre 

cum pecia terre dicta een driesschelken sibi adiacente sitam in parrochia 

de Oerscot in pastoria de (dg: Oerscot) Spoerdonc inter hereditatem 

Tielmanni filii quondam Gerardi multoris de Vucht ex uno et hereditatem 

(dg: Petri sartoris) dicti Willelmi ex alio tendente cum uno fine ad 

 

1184 f.145v. 

 quinta post penthecostes: donderdag 11-06-1405. 

 

BP 1184 f 145v 01 do 11-06-1405. 

hereditatem Petri die Snijder et Andree der Weduwen et cum reliquo fine 

ad communitatem simul cum fossatis ad premissa spectantibus (dg: et ad 

eos spectantibus) et eis circumiacentibus ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Tielmanno predicto ab eodem hereditarie possidendam 

pro tribus denariis census domino fundi exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Johannis ex premissis promittens super onnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 145v 02 do 11-06-1405. 

Jacobus van Gunterslaer en Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus van Zeelst 

verkochten aan Theodericus zvw Petrus Tielkens van Zeelst een beemd, in 

Oirschot, in de herdgang van der Noetelen, tussen wijlen jkvr van der 

Noetelen, nu Arnoldus Schanbroec, enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan een erfgoed gnd Nevelhoevel en met het andere 

eind aan Johannes zv Henricus Knapen en Albertus van der Noetelen, belast 

met 1 oude groot grondcijns. 

 

Jacobus de Gunterslaer et Ludekinus #met den Ymen# filius quondam 

Cristiani de Zeelst quoddam pratum situm in parrochia de Oerscot in 

pastoria van der Noetelen inter hereditatem (dg: Arnoldi Scanbroec ex) 

quondam domicelle van der Noetelen (dg: ex uno et) nunc ad Arnoldum (dg: 

Sce) Schanbroec spectantem ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem dictam Nevelhoevel et 

cum reliquo fine ad hereditates (dg: Henrici Kna) Johannis filii Henrici 

Knapen et Alberti van der Noetelen ut dicebant hereditarie vendiderunt 

(dg: Arnoldo filio quondam Henrici Erevarts soen) #Theoderico filio 

quondam Petri Tielkens de Zeelst# promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo grosso domino 

fundi exinde solvendo. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 145v 03 do 11-06-1405. 

Arnoldus zvw Henricus Erevarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Arnoldus filius quondam Henrici Erevarts soen prebuit et obtinuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 145v 04 do 11-06-1405. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 

37 Gentse nobel of de waarde met H.Maria-Maagd-Geboorte aanstaande (di 08-

09-1405) te betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Theoderico van den Hoevel 

#filio quondam Lamberti# XXXVII Gentsche nobel seu valorem ad festum 

nativitatis beate Marie virginis proxime futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Spna datum supra. 

 

BP 1184 f 145v 05 do 11-06-1405. 

Cristianus van den Bredeacker verkocht aan Severinus zvw Laurencius 

Kersmaker de helft van een akker gnd die Kercacker, in de dingbank van 

Liemde, naast de kapel, met een eind strekkend aan het water gnd die 

Dommel, welke helft voornoemde Cristianus gekocht had van Hilla, dvw 

Elizabeth dvw Egidius van der Bruggen en wv Roverus van den Gasthuijse,  

deze helft belast met de helft van 1 zester rogge en de helft van 1 zester 

gerst aan de heer van Boxtel, in Stapellen te leveren. 

 

Cristianus van den Bredeacker medietatem cuiusdam agri dicti die 

Kercacker siti in jurisdictione de Lijemde juxta capellam tendentis (dg: 

ibidem) cum uno fine ad aquam dictam die Dommel quam medietatem dictus 

Cristianus erga Hillam filiam quondam Elizabeth filie quondam Egidii van 

der Bruggen relictam quondam Roveri van den Gasthuijse emendo acquisierat 

prout (dg: in litteris) dicebat (dg: contineri h) hereditarie vendidit 

Severino filio quondam Laurencii Kersmaker promittens super omnia #habita 

et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis medietate unius 

sextarii siliginis et medietate unius sextarii ordei (dg: exinde 

solvendis et in Stapelen trade) domino de Bucstel exinde solvendis et in 

Stapellen tradendis. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 145v 06 do 11-06-1405. 

Conrardus zvw Arnoldus Coenen soen ev Heijlwigis dvw Johannes van der 

Raffendonc gaf uit aan Bruijstinus van Andel (1) ¼ deel dat aan hem en zijn 

vrouw behoort in een hoeve gnd het Goet te Raffendonc van wijlen voornoemde 

Johannes, in Oirschot, ter plaatse gnd tot Audenhoven, tussen de gemeint 

van Oirschot gnd dat Ghisellaer enerzijds en naast Willelmus Jordens en 

Danijel zvw hr Henricus Daneels soen priester, (2) het deel dat aan 

voornoemde Conrardus behoort in een beemd, gnd den Nuwenbeemt, van wijlen 

voornoemde Johannes, in Oirschot, ter plaatse gnd tot Audenhoven, naast 

voornoemde erfgoederen; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) 

¼ deel van 13 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, en thans voor (c) 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. 

 

Conrardus filius quondam Arnoldi Coenen soen maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis van der Raffendonc quartam 

partem ad se et dictam suam uxorem spectantem in quodam manso dicto tGoet 

te Raffendonc dicti quondam Johannis sito in parrochia de Oerscot (dg: in 

pastoria de Heedel) ad locum dictum tot Audenhoven inter communitatem de 

Oerscot (dg: ex uno) dictam dat Ghisellaer ex uno et (dg: hereditatem) 

juxta hereditatem Willelmi Jordens (dg: d) et Danijelis filii quondam 

domini Henrici Daneels soen presbitri simul cum attinentiis dicte quarte 

partis dicti mansi singulis et universis prout ibidem sita est et ad 

dictum quondam Johannem van der Raffendonc spectare consueverat insuper 

partem et (dg: o) jus dicto Conrardo competentes in quodam prato dicto 

den Nuwenbeemt dicti quondam Johannis sito in parrochia et loco jamdictis 

contigue juxta hereditates predictas ut dicebat dedit ad hereditarium 
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pactum Bruijstino de Andel ab eodem hereditarie possidendas pro censu 

domini fundi ex (dg: dicta quarta) premissa quarta parte cum suis 

attinentiis ac parte et jure solvendo (dg: dando etc atque) et pro quarta 

parte tredecim modiorum siliginis mensure de Oerscot hereditarie 

paccionis exinde solvenda danda etc atque pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure danda sibi ab alio purificationis et 

supra bona predicta !predicta tradenda ex dicta quarta parte et parte et 

jure promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 145v 07 do 11-06-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan Nijcholaus van Luijssel 

de helft van een stuk moer, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Stalberchs 

Venne, tussen de gemene waterlaat van de erfgoederen moer genaamd aldaar 

enerzijds de gemeint van Oisterwijk anderzijds, strekkend aan erfgoed van 

Rodolphus zvw voornoemde Godescalcus {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont #medietatem pecie# (dg: 

peciam) hereditatis dicte moer site in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Stalberchs Venne inter (dg: hereditatem Rodolp) communem 

aqueductum hereditatum moer vocatarum ibidem ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Oesterwijc ex alio tendentis ad hereditatem 

Rodolphi filii dicti quondam Godescalci ut dicebat legitime vendidit 

Nijcholao de (dg: Liij) Luijssel promittens super omnia warandiam. 

 

1184 f.146r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 11-06-1405. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 13-06-1405. 

 

BP 1184 f 146r 01 do 11-06-1405. 

Willelmus zvw Willelmus Rademaker en zijn kinderen Willelmus en Stephanus 

verkochten aan Arnoldus zvw Rutgherus Danels soen het deel dat aan 

eerstgenoemde Willelmus en zijn kinderen gekomen was na overlijden van 

wijlen voornoemde Willelmus en zijn moeder Beatrix en dat aan voornoemde 

kinderen zal komen na overlijden van eerstgeoemde Willelmus, in een akker 

lands, in Oirschot, in de herdgang van Best, tussen een gemene weg 

enerzijds en wijlen Willelmus Snijder anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Rademaker et Willelmus et Stephanus 

eius liberi partem et jus primodicto Willelmo et dictis suis liberis (dg: 

successione advolutas) de morte dicti quondam Willelmi et quondam 

Beatricis sue matris successione advolutas et post #mortem primodicti 

Willelmi (dg: advolvendas) dictis liberis advolvendas# in quodam agro 

terre sito in parrochia de Oerscot in pastoria de Best inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi Snijder ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam Rutgheri Danels 

soen promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum supra) Goeswinus 

et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 146r 02 do 11-06-1405. 

Gerardus die Yoede beloofde aan Godefridus van Orthen 93 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te betalen en in 

Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus die Yoede promisit supper omnia Godefrido de Orthen XCIII nu 

gulden IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet gulden computato et 

quinque modios siliginis mensure de Busco ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Goeswinus et Spina datum 
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supra. 

 

BP 1184 f 146r 03 do 11-06-1405. 

Johannes zvw Bertholdus Berthouts deed tbv Lambertus van Uden afstand van 

alle huisraad, kleinodiën en gebruiksvoorwerpen die aan voornoemde Johannes 

gekomen waren na overllijden van zijn oom Henricus Marijnen en diens vrouw 

Hilla. 

 

Johannes (dg: Berthouts) filius quondam Bertholdi Berthouts super omnibus 

et singulis domiciliis clenodiis et utensilibus dicto Johanni de morte 

(dg: dicti quondam Bertholdi) Henrici Marijnen eius avunculi (dg: 

successione advolutis et) et Hille uxoris eiusdem quondam Henrici 

successione advolutis quocumque locorum consistentibus et super jure ut 

dicebat ad opus Lamberti de Uden hereditarie renunciavit promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146r 04 do 11-06-1405. 

Bertholdus en Johannes, kvw Bertholdus Berthouts soen, beloofden dat hun 

broers Henricus, Theodericus en Walterus, kvw voornoemde Bertholdus, tbv 

voornoemde Lambertus van Uden afstand zullen doen van voornoemde huisraad, 

kleinodiën en gebruiksvoorwerpen. 

 

Bertholdus et Johannes liberi quondam Bertholdi Berthouts soen 

promiserunt indivisi super omnia dicto Lamberto de Uden quod ipsi 

Henricum Theodericum et Walterum suos fratres liberos dicti quondam 

Bertholdi super dictis domiciliis clenodiis et utensilibus et jure ad 

opus eiusdem Lamberti de Uden facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146r 05 do 11-06-1405. 

Alardus zvw Gerardus Keelken en Johannes van Helvoert zvw Henricus molenaar 

beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 8 oude Franse schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Alardus filius quondam Gerardi Keelken et Johannes de Helvoert filius 

quondam Henrici multoris promiserunt indivisi super omnia Stephano 

Merlingo ad opus etc octo aud scilde Francie ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena unius. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 146r 06 do 11-06-1405. 

Henricus van den Elsen zvw Willelmus ev Mechtildis dvw Petrus Broc droeg 

over aan Petrus zvw Johannes Writers een b-erfcijns van 6 pond geld, een 

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

gaande uit 1/3 deel, dat behoort aan Henricus zv Theodericus Posteel, van 

een hoeve die was van wijlen Theodericus Meijer, in welke hoeve voornoemde 

Theodericus Meijer was overleden, in Hilvarenbeek, te weten het 1/3 deel 

van de hoeve dat voornoemde Henricus zv Theodericus Posteel en zijn vrouw 

Engela dv Willelmus van Cassellair geschonken hadden gekregen, echter 

uitgezonderd een gagelbroek dat bij de hoeve behoort, welke cijns Gerardus 

Broc zvw Petrus Broc verworven had van Egidius zvw Henricus zvw Henricus 

Boijen, en welke cijns nu aan hem en zijn vrouw behoort. Lasten van zijn 

kant, van de kant van wijlen Yda, ev voornoemde Gerardus Broc en dvw 

Johannes van den Kalfhovel, en van de kant van erfg vw voornoemde Yda 

worden afgehandeld. Zou voornoemde Petrus zvw Johannes Writers overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns na zijn overlijden naar zijn 

naaste erfgenamen. 

 

-. 

Henricus van den Elsen filius quondam Willelmi maritus et tutor (dg: 

legitimus) legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Petri Broc 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie #mediatim# 

nativitatis Domini et mediatim nativitatis Johannis baptiste ex tercia 
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parte ad Henricum filium Theoderici Posteel spectante cuiusdam mansi qui 

fuerat quondam Theoderici Meijer et in quo manso dictus quondam 

Theodericus Meijer decessit siti in parrochia de Hildwarenbeke atque ex 

tercia parte omnium et singularum attinentiarum dicti mansi ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentium 

sive sitarum (dg: vde) videlicet ex tercia parte supradicti mansi et 

suarum attinentiarum quam dictus Henricus filius Theoderici Posteel cum 

Engela sua uxore filia Willelmi de Cassellair nomine dotis acquisierat 

excepta tamen a predicto censu et libere reservata quadam palude 

mirricina dicta een gagelbroec ad dictum mansum spectante et quem censum 

Gerardus Broc filius quondam Petri Broc erga Egidium filium quondam 

Henrici filii quondam Henrici Boijen acquisierat prout in litteris (dg: 

hered) et quem nunc ad se et ad dictam suam uxorem spectare dicebat 

hereditarie supportavit Petro filio quondam Johannis Writers ab eodem et 

dicta quondam Mechtilde pariter genitus! ut dicebat cum litteris et aliis 

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

et quondam Yde (dg: uxoris olim) uxoris olim dicti Gerardi Broc filie 

quondam Johannis van den Kalfhovel et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Yde deponere tali conditione apposita quod si contingat dictum 

Petrum filium quondam Johannis Writers decedere absque prole legitima ab 

eo superviva remanente quod extunc dictus censu statim post obitum 

iamdicti Petri ad proximores heredes (dg: Yde filie quondam Johannis van 

den Kalfhovel predicte #primodicti Petri) eiusdem Petri# pleno jure 

hereditario devolvetur et succedet. Testes. 

 

BP 1184 f 146r 07 za 13-06-1405. 

De broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen over aan 

Johannes van der Borch een b-erfpacht van 2 mud gerst, groeiend in Veghel, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van 

een hoeve van wijlen Gerardus Mostart, gelegen in Erp en Veghel, ter 

plaatse gnd Zweenslake, welke pacht aan Willelmus Scilder was verkocht door 

Ermgardis dv Theodericus Zuetmelc en Theodericus zvw Theodericus Oeden soen 

ev Elizabeth dvw voornoemde Theodericus Zuetmelc. 

 

Gerardus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Scilder 

hereditariam paccionem duorum modiorum ordei crescentis in Vechel mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et 

ex medietate cuiusdam mansi quondam Gerardi Mostart siti in parrochiis de 

Erpe et de Vechel ad locum dictum Zweenslake atque de et ex attinentiis 

eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis venditam Willelmo 

Scilder ab Ermgarde filia Theoderici Zuetmelc atque Theoderico filio 

quondam Theoderici Oeden soen marito legitimo Elizabeth filie dicti 

quondam Theoderici Zuetmelc prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Johanni (dg: van den Bro) van der Borch cum litteris et jure promittentes 

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

Testes Spina et Gerardus datum sabbato post penthecostes. 

 

1184 f.146v. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 13-06-1405. 

 

BP 1184 f 146v 01 za 13-06-1405. 

De broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen over aan 

Johannes van der Borch een b-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 nieuwe kamers 

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

naar de Kolperstraat, tussen erfgoed waarop hr Laurencius van Goerle 

priester woonde en dat nu behoort aan Petrus Valant enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Petrus anderzijds, welke cijns aan Willelmus Scilder was 

verkocht door Arnoldus zvw Henricus Posteel. 
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Gerardus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Scilder 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex duabus novis cameris cum earum fundis 

sitis in Busco in vico tendente a plathea dicta Peperstraet versus 

platheam dictam Colperstraet inter hereditatem in qua dominus Laurencius 

de Goerle presbiter commorari consueverat nunc ad Petrum Valant 

spectantem ex uno et inter hereditatem predicti Petri ex alio venditum 

Willelmo Scilder ab Arnoldo filio quondam Henrici Posteel prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Johanni van der Borch cum litteris et 

aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Spina et Gerardus datum 

sabbato post penthecostes. 

 

BP 1184 f 146v 02 za 13-06-1405. 

Voornoemde broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen 

over aan voornoemde Johannes van der Borch een b-erfcijns van 40 schelling 

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

gaande uit (1) een huis en erf van Johannes van Onlant, in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar het klooster Porta Celi, 

beiderzijds tussen erfgoed van Arnoldus Snavel, (2) 1 morgen land, gelegen 

voor Hintham, tussen Jordanus smid enerzijds en Gerardus Heerkini de oudere 

zvw Godefridus Heerkini anderzijds, welke cijns aan Willelmus Scilder was 

verkocht door voornoemde Johannes van Onlant. 

 

Dicti Gerardus et Willelmus hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area Johannis de Onlant sita in Busco in viculo tendente a vico 

Hijnthamensi versus conventum de Porta Celi inter hereditatem Arnoldi 

Snavel ex utroque latere coadiacentem atque ex uno jugere terre sito ante 

Hijntham inter hereditatem Jordani fabri et inter hereditatem Gerardi 

Heerkini senioris filii quondam Godefridi Heerkini venditum Willelmo 

Scilder a Johanne de Onlant predicto prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni van den Borch cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146v 03 za 13-06-1405. 

Voornoemde broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen 

over aan voornoemde Johannes van der Borch een b-erfcijns van 7 pond geld, 

uit een b-erfcijns van 8 pond van hetzelfde geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit het voorhuis en erf 

van Petrus Valant, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfgoed van Truda Bijnhuijs anderzijds, strekkend vanaf de 

Peperstraat tot aan de nieuwe kamers van voornoemde Petrus, welke cijns aan 

Willelmus Scilder was verkocht door Katherina dvw Godefridus van Heijst. 

 

Dicti Gerardus et Willelmus fratres hereditarium censum septem librarum 

monete de hereditario censu octo librarum eiusdem monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de anteriori domo et 

area Petri Valant sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter communem 

vicum et inter hereditatem Trude Bijnhuijs tendente a dicto vico ad novas 

cameras dicti Petri venditum Willelmo Scilder a Katherina filia quondam 

Godefridi de Heijst prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto 

Johanni van der Borch cum litteris et aliis et jure promittentes ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146v 04 za 13-06-1405. 

Voornoemde broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen 

over aan voornoemde Johannes van der Borch een b-erfcijns van 4 pond geld, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, gnd des Wevers 

Huijs, in Mierfelt, tussen Theodericus van den Valgaet enerzijds en 
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Walterus Rutten anderzijds, (2) een stuk land, 3 lopen rogge groot, tegen 

voornoemd huis en tuin gelegen, (3) een akker, gnd die Scapacker, 3 lopen 

rogge groot, in Mierfelt, tussen Johannes Dapper enerzijds en Walterus 

Colen soen anderzijds, (4) 4 lopen land, gnd een geloect, in Zeelst, tussen 

kinderen gnd die Kijnder van den Beemden enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke cijns aan Willelmus Scilder was verkocht door Nijcholaus 

zvw Henricus smid van Mierfelt. 

 

Dicti fratres hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et orto dictis communiter des Wevers 

Huijs sitis in parrochia de Mierfelt inter hereditatem Theoderici van den 

Valgaet ex uno et hereditatem Walteri Rutten ex alio atque ex pecia terre 

tria lopina siliginis in semine capiente dictis domui et orto adiacente 

insuper ex quodam agro dicto die (dg: Scaepacker) Scapacker tria lopina 

siliginis in semine capiente sito in dicta parrochia inter hereditatem 

Johannis Dapper et hereditatem Walteri Colen soen item ex quatuor 

lopinatis terre dictis een geloect sitis in parrochia de Zeelst inter 

hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van den Beemden ex uno et 

inter communem plateam ex alio venditum Willelmo Scilder a Nijcholao 

filio quondam Henrici fabro de Mierfelt prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni van der Borch cum litteris et jure 

promittentes indivisi ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146v 05 za 13-06-1405. 

Voornoemde broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen 

over aan Johannes van der Borch een stukje erfgoed met gebouwen, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, 

tussen de wand van de kamer van Petrus Valant zvw Henricus Posteel 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Petrus anderzijds, welk stukje erfgoed 

14 voet breed is, af te meten vanaf de stijlen van voornoemde kamer, 

richting het begijnhof, en welke stukje erfgoed reikt vanaf eerstgenoemde 

straat achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus Rovers soen bakker, welk 

stukje erfgoed aan Willelmus Scilder, tbv Yda van der Scoteldonc en 

Katherina ndv voornoemde Willelmus en Yda, was overgedragen door Elizabeth 

Blockeels, en welke stukje erfgoed nu aan hen behoort. 

 

Dicti fratres quandam particulam hereditatis #cum suis edificiis# sitam 

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

Peperstraet inter parietem camere Petri Valant filii quondam Henrici 

Posteel et inter hereditatem dicti Petri que particula hereditatis 

continet XIIII pedatas in latitudine mensurando ab edificiis dictis 

stilen dicte camere versus curiam beghinarum et que particula hereditatis 

tendit a primodicto vico retrorsum ad hereditatem Henrici Rovers soen 

pistoris supportatam Willelmo Scilder ad opus Yde van der Scoteldonc et 

ad opus Katherine filie naturalis dictorum Willelmi et Yde #ab Elizabeth 

Blockeels# prout in litteris et quam particulam hereditatis cum edificiis 

suis nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt (dg: di) 

Johanni van der Borch cum litteris et aliis et jure promittentes ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146v 06 za 13-06-1405. 

Voornoemde Johannes van der Borch beloofde aan broeder Nijcholaus 

kloosterling van Porta Celi zvw Willelmus Scilder een lijfrente van 13 pond 

2½ schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

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

uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes van der Borch promisit super omnia #se daturum# fratri 

Nijcholao (dg: filio quo) conventuali de Porta Celi filio quondam 

Willelmi Scilder vitalem pensionem XIII librarum et duorum et dimidii 

solidorum monete anno quolibet ad vitam dicti fratris Nijcholai et non 
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ultra (dg: in) mediatim nativitatis Domini et mediatim nativitatis 

Johannis et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

omnibus et singulis suis bonis ubicumque locorum consistentibus et cum 

mortuus fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 146v 07 za 13-06-1405. 

Voornoemde broeder Nijcholaus en Johannes van der Borch ev Agnes dvw 

voornoemde Willelmus Scilder deden tbv voornoemde broers Gerardus en 

Willelmus, kvw voornoemde Willelmus, afstand van alle goederen die wijlen 

voornoemde Willelmus had verworven na overlijden van zijn eerste vrouw Yda. 

Voor voornoemde Johannes gereserveerd alle overdrachten en bezwaringen 

heden aan hemm gedaan en beloofd door voornoemde broers Gerardus en 

Willelmus. Ook blijven de testamentaire beschikkingen van wijlen voornoemde 

Willelmus van kracht. 

 

Dictus frater Nijcholaus et Johannes van der Borch maritus et tutor 

Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Willelmi Scilder super omnibus et 

singulis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis que 

dictus quondam Willelmus acquisierat post obitum (dg: Yde) quondam Yde 

sue prime uxoris quocumque locorum consistentibus ut dicebant et super 

jure ad opus dictorum Gerardi et Willelmi fratrum liberorum dicti quondam 

Willelmi hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere salvis tamen dicto 

(dg: -is fratri Nijcholao et) Johanni omnibus et singulis 

supportationibus et obligationibus (dg: factis et promissis eidem 

Johanni) hodierno die dicto Johanni factis et promissis a Gerardo et 

Willelmo fratribus predictis in suo vigore permansuris (dg: testes) 

salvis tamen omnibus et singulis ordinationibus testamentalibus dicti 

quondam Willelmi in vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

1184 f.147r. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 13-06-1405. 

 in crastino octavarum penthecostes: maandag 15-06-1405. 

 

BP 1184 f 147r 01 za 13-06-1405. 

Arnoldus van den Broec zvw Johannes van den Broec beloofde aan Henricus van 

Tefelen zvw Udo 70 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Arnoldus van den Broec filius quondam Johannis van den Broec promisit 

super omnia Henrico de Tefelen filio quondam Udonis LXX nuwe gulden 
?monete Gelrie scilicet novem boddrager pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Spina et 

Gerardus datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1184 f 147r 02 za 13-06-1405. 

Albertus Keescoper ev Gheerburgis dvw Johannes Monic droeg over aan zijn 

schoonzoon Godefridus van der Hegghen alle goederen, die aan hem en zijn 

vrouw gekomen waren na overlijden van Arnoldus Mathijs soen (dg: oom van 

voornoemde Gheerburgis) resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

Ermgardis evw voornoemde Arnoldus. 

 

Albertus Keescoper maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris 

filie quondam Johannis Monic omnia et singula bona sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam Arnoldi Mathijs soen (dg: avuncoli olim dicte site 

Gheerburgis successione advoluta) atque post mortem quondam Ermgardis 

(dg: sue) uxoris olim dicti quondam Arnoldi successione advoluta 

quocumque locorum consistentia hereditarie supportavit Godefrido van der 

Hegghen suo genero promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 147r 03 za 13-06-1405. 

Heijlwigis wv Henricus Scilder droeg over aan Nijcholaus Scilder zvw 

voornoemde Henricus Scilder (1) haar vruchtgebruik en deel in een 

b-erfcijns van 1 oude schild, die Gerardus van der Stegen beloofd had aan 

zijn tante Gertrudis, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin, 

in Groot Lith, tussen Cristina sv voornoemde Gertrudis enerzijds en Ghibo 

Theus soen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 1 oude schild, (dg: die 

Johannes Colne van den Kerchove, zijn zoon Henricus, Marcelius en 

Theodericus) met Sint-Jacobus de betalen, gaande uit 6½ hont land, in Groot 

Lith, ter plaatse gnd op die Langhe Weijde, over de Tiendwech, tussen 

Johannes van Tula enerzijds en Eefsa dv Petrus Colne anderzijds, welke 

cijnzen Henricus Scilder gekocht had van Johannes Clijgherberch nzvw 

Gertrudis tante van Gerardus van der Steghen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Henrici Scilder cum tutore usufructum (dg: et 

totum jus) atque totam partem et omne jus sibi competentes in hereditario 

censu unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati quem 

Gerardus van der Stegen promisit se daturum Gertrudi sue matertere 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto sitis in parrochia de 

Groet Lijt inter hereditatem Cristine sororis dicte Gertrudis ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Theus soen ex alio atque hereditarium censum 

unius aurei denarii antiqui aude scilt communiter vocati (dg: quem 

Johannes Colne van den Kerchove Henricus eius filius Marcelius et 

Theodericus) solvendum hereditarie Jacobi ex sex et dimidio hont terre 

sitis in parrochia de Magno Lijt ad locum dictum op die Langhe Weijde 

ultra viam dictam den Tiendwech inter hereditatem Johannis de Tula et 

hereditatem Eefse filie Petri Colne quos census Henricus Scilder erga 

Johannem Clijgherberch (dg: filius naturalis) #filium naturalem# quondam 

Gertrudis matertere olim Gerardi van der Steghen emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Nijcholao Scilder filio dicti quondam 

Henrici Scilder cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

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

supra. 

 

BP 1184 f 147r 04 ma 15-06-1405. 

Jkvr Elizabeth dvw Johannes van Brolijo en Amelius die Wilde ev Katherina 

dvw Johannes van Brolijo droegen over aan Gertrudis, dvw voornoemde 

Johannes van Brolijo en Agnes, 2/6 deel van de gruit van Hees en Leende en 

van een rente maalgeld die bij de gruit hoort, welke gruit en rente 

voornoemde Agnes wv Johannes van Brolijo, tbv haar en haar kinderen, 

verworven had van hr Theodericus gnd Loef van Huerne, heer van Hees en 

Leende. 

 

#Domicella Elizabeth filia quondam Johannis de Brolijo cum tutore# 

Amelius die Wilde maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Johannis de Brolijo (dg: medietatem) #duas sextas partes# maherie 

dicte gruijt villarum de Hese et de Leende et cuiusdam redditi pecuniarum 

molitionis dicti (dg: maelghe) maelghelt ad dictam maheriam spectantis 

cum medietate attinentiis et jure ad dictos maheriam et redditum 

spectantibus quos maheriam et redditum Agnes relicta quondam Johannis de 

Brolijo ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem Agnetis erga dominum 

Theodericum (dg: Loef) dictum Loef de Huerne dominum de Heze et de Leende 

acquisierat prout in litteris (dg: et quam medietatem dc) hereditarie 

supportaverunt (dg: Soph) Gertrudi filie dictorum quondam Johannis de 

Brolijo et Agnetis cum litteris et jure #occacione# promittens! super 

omnia ratam !et obligationem ex parte sui. !Testes Goeswinus et Wolph 

datum in crastino octavarum penthecostes. 

 

BP 1184 f 147r 05 ma 15-06-1405. 

Voornoemde Amelius machtigde voornoemde Gertrudis zijn cijnzen, renten, 
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pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Amelius dedit dicte Gertrudi potestatem monendi suos census 

redditus et pacciones et credita quecumque et ad bona sua regenda ad 

revocationem eius. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 147r 06 ma 15-06-1405. 

Heijlwigis dvw Johannes Boijdens soen droeg over aan Walterus zvw Jacobus 

Peijnt alle goederen, die aan voornoemde Heijlwigis gekomen waren na 

overlijden van haar broer Eustatius timmerman zvw voornoemde Johannes, 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van Belija wv voornoemde 

Eustatius, in welke goederen voornoemde Belija haar vruchtgebruik heeft. De 

brief overhandigen aan Johannes van Brakel timmerman. 

 

Solvit II boddrager. 

Heijlwigis filia quondam Johannis Boijdens soen cum tutore omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata dicte Heijlwigi 

de morte quondam Eustatii carpentatoris sui fratris filii dicti quondam 

Johannis successione advoluta (dg: q) et de quibus bonis predictis Belija 

relicta dicti quondam Eustatii suum possidet usufructum ac dicte 

Heijlwigi post mortem dicte Belije advolvenda quocumque locorum 

consistentia hereditarie supportavit Waltero filio quondam Jacobi Peijnt 

promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Wolph et Gerardus 

datum in (dg: die vi) secunda post octavas penthecostes. Tradatur Johanni 

de Brakel carpentario. 

 

BP 1184 f 147r 07 ma 15-06-1405. 

Danijel Roesmont zvw Rodolphus Roesmont verkocht aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, Gerardis Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van 

wijlen Johannes Monic, tbv de broers Arnoldus en Johannes, kvw voornoemde 

Johannes Monic, (1) een b-erfcijns van 22 schelling gemeen paijment, die de 

stad Den Bosch met Sint-Martinus beurde, gaande uit het elfde kamp, 2 

morgen 2 hont groot, gelegen voor Vlijmen, over de weg aldaar, strekkend 

vanaf een kamp gnd des Heren Camp tot aan de weg, tussen Franco Munter en 

de zijnen enerzijds en Adam van Mierde en Johannes Bathen soen de jongere 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 39 schelling 6 penning gemeen paijment, 

die de stad Den Bosch Met Sint-Martinus beurde, gaande uit het zevende 

kamp, 6½ morgen ½ hont groot, gelegen voor Vlijmen, beneden de gemene weg 

aldaar richting Vlijmen, naast Johannes zv Truda in het westen, (3) een 

b-erfcijns van 5 pond gemeen paijment, die de stad Den Bosch met Sint-

Lambertus-Martelaar beurde, gaande uit het negende kamp vannaf de plaats 

gnd Oetheren richting Vught, welk kamp 10 morgen groot is en gelegen is ter 

plaatse gnd Vuchtbroec, tussen Arnoldus Heijme en de zijnen enerzijds en 

Adam van Mierde en de zijnen anderzijds, (4) een b-erfcijns van 5 pond 15 

schelling gemeen paijment, die de stad Den Bosch met Sint-Martinus beurde, 

{f.147v} gaande uit een kamp, 9 morgen 2 hont groot, ter plaatse gnd die 

Bijeshaer, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en Franco Muijnter en de 

zijnen anderzijds, (5) een b-erfcijns van 33 schelling 4 penning gemeen 

paijment, die de stad Den Bosch met Sint-Lambertus-Martelaar beurde, gaande 

uit 1/3 deel van het tiende kamp vanaf de plaats gnd Oetheren richting 

Vught, welk kamp 10 morgen groot is en gelegen is tussen Gerisius van Os en 

Walterus van Oekel enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan een gemene weg, (6) een 

b-erfcijns van 10 schelling 10 penning gemeen paijment, die de stad Den 

Bosch met Sint-Lambertus-Martelaar beurde, gaande uit 1 morgen ½ hont land, 

die behoorden aan Walterus van Oekel, in 1/3 deel van voornoemd tiende 

kamp, welke cijnzen voornoemde Danijel verworven had van voornoemde 

Walterus van Oekel. Zou voornoemde Arnoldus óf Johannes overlijden zonder 

wettig nagelsacht, dan gaat het deel van de overledene in voornoemde 

cijnzen naar de ander. Zouden voornoemde broers Arnoldus en Johannes beiden 

overlijden zonder dat er wettig nageslacht in leven is van hen beiden of 
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van een van hen, dan gaat één helft van voornoemde cijnzen naar Hilla en 

Elizabeth, wettige dvw voornoemde Johannes Monic, door voornoemde Johannes 

Monic verwekt bij wijlen zijn vrouw Hilla wettige dvw Jacobus van Vessen, 

dan wel naar één van beide zusters, of naar het nageslacht van hen of van 

een van hen beiden; en de andere helft naar Ghisberta wv voornoemde 

Johannes Monic als zij dan leeft en anders naar haar naaste erfgenamen. 

 

Danijel Roesmont filius quondam Rodolphi Roesmont hereditarium censum 

XXII solidorum communis pagamenti quem opidum de Busco solvendum habuit 

hereditarie Martini hyemalis ex undecimo campo duo jugera et duo hont 

terre continente sito ante Vlijmen ultra quandam plateam ibidem (dg: 

tendentem) tendente a quodam campo dicto des Heren Camp usque ad plateam 

inter hereditatem Franconis Munter et suorum in hoc consociorum ex uno et 

inter hereditatem Ade de Mierde et Johannis Bathen soen junioris ex alio 

item hereditarium censum XXXIX solidorum et sex denariorum communis 

pagamenti quem dictum opidum solvendum habuit hereditarie termino 

predicto ex septimo campo sex et dimidium jugera et dimidium hont terre 

continente sito ante Vlijmen inferius communem plateam ibidem versus 

Vlijmen contigue juxta hereditatem Johannis filii Trude versus occidens 

item hereditarium censum quinque librarum communis pagamenti quem dictum 

opidum solvendum habuit hereditarie Lamberti martiris ex nono campo (dg: 

sito) de loco dicto Oetheren versus Vucht qui campus X jugera terre 

continet et est situs in loco dicto Vuchtbroec inter hereditatem Arnoldi 

Heijme et suorum in hoc consociorum ex uno et inter hereditatem Ade de 

Mierde et suorum in hoc consociorum ex alio item hereditarium censum 

quinque librarum et XV solidorum communis pagamenti quem dictum opidum 

solvendum habuit hereditarie Martini 

 

1184 f.147v. 

 in crastino octavarum penthecostes: maandag 15-06-1405. 

 quarta post octavas penthecostes: woensdag 17-06-1405. 

 

BP 1184 f 147v 01 ma 15-06-1405. 

hyemalis ex quodam campo novem jugera et duo hont terre continente sito 

ad locum dictum die Bijeshaer inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex 

uno et inter hereditatem Franconis Muijnter et suorum consociorum ex alio 

item hereditarium censum XXXIII solidorum et quatuor denariorum communis 

pagamenti quem dictum opidum solvendum habuit hereditarie (dg: Mar) 

Lamberti martiris ex tercia parte decimi campi a loco dicto Oetheren 

versus Vucht qui campus decem jugera terre continet et est situs inter 

hereditatem Gerisii de Os et Walteri de Oekel ex uno et inter 

communitatem ex alio tendens cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad communem plateam atque hereditarium censum X solidorum et decem 

denariorum (dg: quem) communis pagamenti quem dictum opidum solvendum 

habuit hereditarie Lamberti martiris ex uno jugere et dimidio hont terre 

que ad Walterum de Oekel spectabant in (dg: decimo campo) tercia parte 

decimi campi predicti quos census dictus Danijel erga prefatum Walterum 

de Oekel acquisierat prout in litteris hereditarie (dg: s) vendidit 

Jordano filio Arnoldi Tielkini Gerardo Monic #et# Arnoldo Govij (dg: ad) 

executoribus testamenti quondam Johannis Monic ad opus Arnoldi et 

Johannis fratrum liberorum eiusdem quondam Johannis Monic supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione (dg: quod) si 

contigerit aliquem dictorum Arnoldi et Johannis fratrum decedere absque 

prole legitima ab ipso superviva remanente (dg: decedere) quod tunc pars 

ipsius decedentis censuum predictorum ad alterum eorum supervivum 

remanentem pleno jure devolvetur et si (dg: ?e) contingat prefatos 

Arnoldum et Johannem fratres ambos ab hoc seculo decedere nulla prole 

legitima ab (dg: e) ipsis seu eorum altero superviva remanente (dg: 

decedere) quod tunc una medietas censuum predictorum in hoc casu ad 

Hillam et Elizabeth filias legitimas dicti quondam Johannis Monic ab ipso 
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quondam Johanne Monic et Hilla quondam eius uxore legitima filia quondam 

Jacobi de Vessen pariter genitas seu ad (dg: alteram aut) alteram 

earundem sororum vel earum seu alterius earundem prolem vel proles si 

ipse aut earum aliqua aut earum aut alterius earum proles supervixerint 

seu supervixerit necnon reliqua medietas censuum predictorum ad 

Ghisbertam relictam predicti quondam Johannis Monic si ipsa supervixerit 

in humanis alioquin ad veros et proximores heredes ipsius Ghisberte pleno 

et jure hereditario devolvantur et succedant. Testes Wolph et Gerardus 

datum in crastino octavarum (?dg: p) penthecostes. 

 

BP 1184 f 147v 02 ma 15-06-1405. 

De gezusters Agnes en Andrea, dvw Walterus van Oekel, verklaarden dat 

wijlen voornoemde Walterus voornoemde cijnzen verwierf toen hij weduwnaar 

was. Ze deden tbv de executores afstand van de cijnzen. 

 

Agnes et Andrea sorores filie quondam Walteri de Oekel cum tutore palam 

recognoverunt quod dictus quondam Walterus predictos census acquisierat 

in sede sue viduitatis renunciantes super predictis censibus ad opus 

dictorum executorum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 147v 03 wo 17-06-1405. 

Zegerus Stappen verkocht aan Henricus zv Danijel gnd Lang Danel een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in het 

navolgende huis te leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en stuk land, 7 

lopen groot, in Tilburg, ter plaatse gnd Oerle, naast de plaats gnd dat 

Eselvelt, beiderzijds tussen Petrus Leijten, met een eind strekkend aan 

Walterus zvw Nijcholaus Scuijlenborch en met het ander eind aan een gemene 

weg, reeds belast met de grondcijns. 

 

Zegerus Stappen hereditare vendidit Henrico (dg: dicto Lang dai) filio 

(dg: quon) Danijelis dicti Lang Danel hereditariam paccionem XIIII 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch #solvendam hereditarie 

purificationis# (dg: et super here) ad domum infrascriptam tradendam 

scilicet (dg: de) ex domo area et orto ac pecia terre septem lopinos 

terre (dg: in se) continentibus sitis in parrochia de Tilborch ad locum 

dictum Oerle juxta locum dictum dat Eselvelt inter hereditates Petri 

Leijten ex utroque latere adiacentes tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Walteri filii quondam Nijcholai Scuijlenborch et cum reliquo 

fine ad communem plateam ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu (dg: domini nostri) fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Gerardus 

datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1184 f 147v 04 wo 17-06-1405. 

Thomas Wautgharts soen droeg over aan Ghibo van Arle een stuk land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Velthoven, tussen Hilla wv Johannis Nerinc 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint. 

 

Thomas (dg: filius) Wautgharts soen (dg: here) peciam terre sitam in 

parrochia de Tilborch ad locum dictum Velthoven inter hereditatem Hille 

(dg: filie) relicte quondam Johannis Nerinc ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio latere tendentem cum utroque 

fine ad communitatem ut dicebat hereditarie supportavit Ghiboni de Arle 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Berwout 

et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 147v 05 wo 17-06-1405. 

Engbertus van Arle mesmaker droeg over aan Gerardus van Broechoven zv 

Henricus van Broechoven van Tijlborch een b-erfpacht van 3 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 
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land, in Tilburg, ter plaatse gnd den Hovel, tussen een gemene weg 

enerzijds en Walterus Sabs anderzijds, welk stuk land voornoemde Walterus 

voor voornoemde pacht verkregen had van voornoemde Engbertus. 

 

Engbertus de Arle cultellifex hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre sita in parrochia de Tilborch ad locum 

dictum den Hovel inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Walteri Sabs ex alio quam peciam terre dictus Walterus erga dictum 

Engbertum pro predicta paccione acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo de Broechoven filio Henrici de Broechoven de 

Tijlborch cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 147v 06 wo 17-06-1405. 

Johannes Spijker zv Arnoldus Hoernken gemachtigd door zijn voornoemde vader 

Arnoldus maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 oude Franse 

schilden, met Sint-Jan-Baptist te betalen, welke cijns voornoemde Arnoldus 

Hoernken verworven had van zijn broer Fredericus Hoernken. 

 

Johannes Spijker filius Arnoldi Hoernken potens ad hoc factus ab Arnoldo 

suo patre predicto hereditarium censum sex aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete Francie solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste quem censum dictus Arnoldus Hoernken erga 

Fredericum Hoernken suum fratrem acquisierat prout in litteris monuit de 

3 annis. 

 

1184 f.148r. 

 quarta post octavas penthecostes: woensdag 17-06-1405. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 19-06-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis junii die XIX: vrijdag 19-06-1405. 

 sexta post Johannis: vrijdag 26-06-1405 

 

BP 1184 f 148r 01 wo 17-06-1405. 

Willelmus van den Velde verkocht aan Severinus zvw Laurencius Kersmaker een 

stuk land, in de dingbank van Groot Liemde, ter plaatse gnd Hezelaer, 

tussen Johannes Colen soen enerzijds en Johannes Delijen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Willelmus Bijchghelaer en met het andere einde aan 

Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans, belast met ½ oude groot grondcijns aan 

de verkoper. 

 

Willelmus van den Velde peciam terre sitam in jurisdictione de Groter 

Lijemde ad locum dictum Hezelaer inter hereditatem Johannis Colen soen ex 

uno et hereditatem (dg: h) Johannis Delijen ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Willelmi Bijchghelaer (dg: ex uno) et cum reliquo 

fine ad hereditatem Wijchmanni filii (dg: qu) Nijcholai Wijchmans prout 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Severino filio quondam 

Laurencii Kersmaker promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo census fundi dicto 

venditori exinde solvendo (dg: ut d). Testes Wolph et Gerardus datum 

quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1184 f 148r 02 wo 17-06-1405. 

Hilla van Strathen dvw Johannes van Strathen verkocht aan Willelmus van 

Meijelsfoert de helft van een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker, in Liemde, binnen 

het bos gnd Brekelken en de plaats gnd die Valle, op welke akker 9 lopen 

rogge wordt gezaaid, welke pacht Egidius van de Brugge gekocht had van 

Henricus Scutken. 
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Hilla (dg: de) #van# Strathen filia quondam Johannis van Strathen cum 

tutore medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum ordei mensure de 

Rode annue et hereditarie paccionis solvendam singulis annis 

purificationis ex quodam agro sito in Liemde infra nemus teutonice dictum 

Brekelken et locum dictum die Valle super quo agro novem lopini siliginis 

consuetum est seminari quam paccionem duorum modiorum ordei Egidius de 

Ponte erga Henricum Scutken emendo acquisierat prout dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo de Meijelsfoert promittens cum tutore super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes. 

 

BP 1184 f 148r 03 vr 19-06-1405. 

Albertus Buc van Lijt droeg over aan Ludolphus Buc van Boemel een stuk 

land, in Oss, achter de plaats gnd Ussen, tussen Johannes Fijen soen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, aan hem overgedragen door 

Johannes Buc van Beirgelen. 

 

Albertus Buc de Lijt peciam terre sitam in parrochia de Os retro locum 

dictum Ussen inter hereditatem Johannis Fijen soen ex uno et inter 

communem stegam ex alio supportatam sibi a Johanne Buc de Beirgelen prout 

in litteris hereditarie supportavit Ludolpho Buc de Boemel cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: Goeswijn et) Berwout et Goeswijn datum 

(dg: sex) in crastino sancti sacramenti. 

 

BP 1184 f 148r 04 vr 19-06-1405. 

De broers Johannes en Petrus, kvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen, 

verkochten aan Petrus zvw Johannes Zesken, tbv zijn zuster Cristina dvw 

voornoemde Johannes Zesken, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan in Geffen te leveren, voor het eerst met Sint-Jan over een 

jaar (do 24-06-1406), gaande uit (1) 2 morgen land van voornoemde Johannes, 

in Kessel, ter plaatse gnd Strobroec, tussen Reijnerus Muijdeken enerzijds 

en Goeswinus Jans soen anderzijds, (2) een huis en tuin van eerstgenoemde 

Petrus, in Geffen, ter plaatse gnd dat Rijsbroec, tussen Johannes 

Ponteniers enerzijds en Elizabeth Haerdscheen anderzijds, belast met 

dijken, waterlaten en sloten die bij voornoemde 2 morgen horen. De brief 

overhandigen aan Petrus koper en niet aan de ander. 

 

Johannes et Petrus fratres liberi quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen 

hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Johannis Zesken (dg: 

hereditariam paccionem) ad opus Cristine sue sororis filie dicti quondam 

Johannis Zesken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie (dg: p) nativitatis Johannis et pro primo 

termino a Johannis proxime futuro ultra annum et in (dg: Busc) Geffen 

tradendam ex duobus jugeribus terre dicti Johannis sitis in parrochia de 

Kessel ad locum dictum Strobroec (dg: in) inter hereditatem Reijneri 

Muijdeken ex uno et inter hereditatem Goeswini Jans soen ex alio atque ex 

domo et orto (dg: dicti) primodicti Petri sitis in parrochia de (dg: 

Kessel) #Geffen# in loco dicto dat Rijsbroec inter hereditatem Johannis 

Ponteniers ex uno et inter hereditatem Elizabeth Haerdscheen ex alio ut 

dicebant promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis aggeribus aqueductibus et fossatis 

ad predicta duo jugera terre spectantibus et sufficientem facere. Testes 

Spina et Bathen soen datum supra. Tradatur littera Petro emptori et non 

alteri. 

 

BP 1184 f 148r 05 vr 19-06-1405. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) met 40 Franse kronen of de waarde en de dubbele pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van mr Johannes 

van Hees en Walterus van Hal. 
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{Verticale haal in linker marge}. 

Et poterint ipsi venditores vel eorum alter redimere ad spacium trium 

annorum festum (dg: Jo) nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XL Vrancrijc cronen vel 

valorem et cum (dg: pa) duplici paccione anni redempcionis (dg: et cum) 

prout dictus Petrus filius quondam Johannis Zesken pro predicta Cristina 

sua sorore et eius heredibus recognovit et sub obligatione sui suorumque 

bonorum omnium presentium et futurorum promisit. Actum in camera anno 

CCCCmo quinto mensis junii die XIX hora vesperarum presentibus 
!presentibus magistro Johanne de Hees et Waltero de Hal. 

 

BP 1184 f 148r 06 vr 19-06-1405. 

Henricus van Uden en zijn zuster Luijtgardis, kvw Wellinus Werner, 

verkochten4,5 aan Godefridus van Zeelst zv Johannes een huis, erf en tuin 

van wijlen voornoemde Wellinus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de 

Peter Scuts Poort, tussen erfgoed van Rijxkinus Crulliart schoenmaker 

enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Doerman smid anderzijds, strekkend 

vanaf de Orthenstraat tot aan het gemene water, belast met de hertogencijns 

die uit voornoemd huis, erf en tuin gaat en uit !voornoemd erfgoed van 

wijlen Wolterus van Evershoet, en met erfcijnzen, geschat op een totaal van 

4 pond 10 schelling geld. 

 

Henricus de Uden et Luijtgardis eius soror liberi quondam Wellini Werner 

cum tutore domum aream et ortum dicti quondam Wellini sitos in Busco in 

vico Orthensi extra portam dictam Peter Scuts Poirt inter hereditatem 

Rijxkini Crulliart (dg: sartoris) #sutoris# ex uno et inter hereditatem 

quondam Walteri Doerman fabri ex alio tendentes a (dg: communi) dicto 

vico Orthensi ad (dg: hereditat) communem aquam ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Godefrido de Zeelst filio Johannis supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda ratam servare et (dg: ?so) obligationem deponere excepto censu 

domini ducis ex predictis domo area et orto atque ex !predicta hereditate 
!dicti quondam Wolteri de Evershoet et hereditariis censibus (dg: quatuo) 

ad summam quatuor librarum et X solidorum monete estimatis exinde 

solvendis. Testes Goeswinus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 148r 07 vr 26-06-1405. 

Jacobus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Jacobus Coptiten prebuit et reportavit. Testes Theodericus et Spina datum 

sexta post Johannis. 

 

BP 1184 f 148r 08 vr 19-06-1405. 

Jacobus Coptiten deed tbv voornoemde koper afstand van het voornoemde en 

hij beloofde nimmer mbv brieven {f.148v} en beloften aan hem gegeven of 

beloofd door voornoemde Henricus en Luijtgardis recht te halen. Zouden 

voornoemd huis, erf en tuin van voornoemde Godefridus binnen 2 jaar worden 

uitgewonnen, dan zal voornoemde Jacobus Coptiten aan voornoemde Godefridus 

105 nieuwe Gelderse gulden, zoals die thans gaan of de waarde, geven. 

 

Jacobus Coptiten super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et numquam jus petet aut prosequetur 

ad et supra premissa mediantibus qubuscumque litteris aut 

 

                         
4 Zie → BP 1184 f 280r 05 ma 22-02-1406, verklaring dat het geld voor mogelijk dit huis is 
betaald. 
5 Zie → BP 1184 f 371v 07 vr 16-07-1406, verklaring dat het geld voor waarschijnlijk dit huis 
is betaald. 
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1184 f.148v. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 19-06-1405. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 20-06-1405. 

 

BP 1184 f 148v 01 vr 19-06-1405. 

promissionibus sibi a dictis Henrico et Luijtgarde #aut eorum altero# 

datis aut promissis promisit insuper super omnia si dicto Godefrido dicti 

domus area et ortus evincentur infra duos annos proxime futuros quod tunc 

in hoc eventu dictus Jacobus Coptiten dabit et persolvet dicto Godefrido 

centum et quinque novos Gelre gulden (dg: vel valorem) quales jam currunt 

vel valorem. Testes Goeswinus et Spina datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1184 f 148v 02 vr 19-06-1405. 

Voornoemde Godefridus van Zeelst zv Johannes beloofde aan voornoemde 

Jacobus Coptiten 105 nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu in de beurs gaan 

of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) 

en de andere helft met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406). 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Jacobo Coptiten centum et 

quinque novos Gelre gulden quales jam ad bursam currunt vel valorem (dg: 

a) mediatim nativitatis Domini #proxime futurum# et mediatim a Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 148v 03 vr 19-06-1405. 

Willelmus van Wadepoel droeg over aan zijn dochter Elizabeth zijn 

vruchtgebruik in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van de Hinthamerstraat naar het klooster Porta Celi, tussen de 

stadsmuur met een weg ertussen enerzijds en erfgoed van Arnoldus Stercke 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje tot aan erfgoed van wijlen 

Matheus Becker en tot aan de stroom aldaar. Twee brieven; één voor Henricus 

Hutman. 

 

Duplicetur. Unam habebit Henricus Hutman. 

Willelmus de Wadepoel suum usufructum sibi competentem in domo area et 

orto sitis in Busco in viculo tendente a vico Hijnthamensi versus 

conventum de Porta Celi inter murum opidi de Busco quadam via 

interiacente ex uno et inter hereditatem Arnoldi Stercke ex alio 

tendentibus a viculo predicto ad hereditatem quondam Mathei Becker et ad 

aquam ibidem currentem ut dicebat legitime supportavit Elizabeth sue 

filie promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. {Hierna 

een onbeschreven ruimte met in de linker marge een verticale haal}. 

 

BP 1184 f 148v 04 za 20-06-1405. 

Nijcholaus van Kessel en Theodericus Scalpart beloofden aan Henricus 

Lanternmaker, tbv hem en Henricus Gruter nzvw Leonius van Langvelt, 6 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

Nijcholaus de Kessel et Theodericus Scalpart promiserunt indivisi super 

omnia Henrico Lanternmaker ad opus sui et ad opus Henrici Gruter filii 

naturalis quondam Leonii de Langvelt seu ad opus alterius eorundem sex 

Gentsche nobel (dg: ad) seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswijn et Spina datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1184 f 148v 05 ma 22-06-1405. 

Destijds hadden de broers Willelmus van Ouden, Johannes van Ouden en 

Arnoldus van Ouden, kvw hr Rutgherus van Ouden ridder, en hun zwager 

Arnoldus Hacke beloofd zich te houden aan hetgeen hr Theodericus Rover 

ridder, Johannes van Ghemert, Johannes zv Truda en Theodericus Luwe zullen 

bepalen mbt de goederen die aan voornoemde broers Willelmus, Johannes en 

Arnoldus en aan Arnoldus Hacke en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde hr 
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Rutgherus gekomen waren na overlijden van hun ouders. Vervolgens hadden 

voornoemde hr Theodericus Rover, Johannes van Ghemert, Johannes zv Truda en 

Theodericus Luwe eendrachtig beslist dat voornoemde Willelmus van Ouden zal 

bezitten geheel de tiende van Nuenen en Wetten van wijlen voornoemde hr 

Rutgherus van Ouden, uitgezonderd een klein deel dat de kerk van Nuenen en 

de investiet daarvan sinds langvervlogen tijden hebben; en dat voornoemde 

Willelmus van Ouden andere erfgoederen en goederen zal hebben van wijlen 

voornoemde hr Rutgherus. {f.149r} Voornoemde Willelmus droeg thans over aan 

zijn schoonzoon Lucas van Eijcke zijn recht in de tiende van Nuenen, welke 

tiende voornoemde Willelmus voor de heer van wie die tiende afhangt had 

geschonken aan Lucas van Eijcke en zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde 

Willelmus. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Ouden Johannes de Ouden 

Arnoldus de Ouden fratres liberi quondam domini Rutgheri de Ouden militis 

et Arnoldus Hacke eorum sororius (dg: com)-promisissent (dg: in arbitros 

arbitratores) se ratum et firmum perpetue observaturos quidquid dominus 

Theodericus Rover miles Johannes de Ghemert Johannes filius Trude et 

Theodericus Luwe de omnibus bonis dictis Willelmo Johanni Arnoldo 

fratribus Arnoldo Hacke et Margarete eius uxori filie dicti quondam 

domini Rutgheri de morte quondam parentum eorundem liberorum successione 

advolutis inter predictos Willelmum Johannem Arnoldum de Ouden et 

Arnoldum Hacke pronunciaverint (dg: or) et ordinaverint et cum deinde 

dicti dominus Theodericus Rover Johannes de Ghemert Johannes filius Trude 

et Theodericus Luwe (dg: in eorum arbit et) super premissis 

pronunciassent et ordinassent concorditer quod dictus Willelmus de Ouden 

habebit et jure hereditario integraliter obtinebit decimam de Nuenen et 

de Wetten dicti quondam domini Rutgheri de Ouden cum suis juribus et 

attinentiis universis prout #(dg: ipse dominus Rutgherus)# in huiusmodi 

decima cum suis juribus et attinentiis dictus quondam dominus Rutgherus 

decessit excepta particula dicte decime quam ecclesia de Nuenen et 

investitus eiusdem habere consueverunt et a longinquis temporibus 

habuerunt et possiderunt atque quod idem Willelmus de Ouden habebit et 

obtinebit quasdam alias hereditates et bona dicti quondam domini Rutgheri 

prout in litteris constitutus 

 

1184 f.149r. 

 secunda post sacramenti: maandag 22-06-1405. 

 in vigilia Johannis: dinsdag 23-06-1405. 

 

BP 1184 f 149r 01 ma 22-06-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 149r 02}. 

quam decimam de Nuenen dictus (dg: q) Willelmus #dudum# supportavit coram 

domino a quo dependet in feodum Luce de Eijcke cum Mechtilde sua uxore 

filia eiusdem Willelmi nomine dotis ut dicebat. 

 

BP 1184 f 149r 02 ma 22-06-1405. 

igitur dictus Willelmus totum jus sibi vigore dictarum litterarum ac 

#vigore# pronunciationis et ordinationis #predictarum# competens in 

decima de Nuenen cum suis juribus et attinentiis universis #{hier BP 1184 

f 149r 01 invoegen}# hereditarie supportavit Luce de Eijcke suo genero 

cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare salvo 

dicto Willelmo suo jure sibi in aliis bonis suis in dictis litteris 

contentis competente. Testes Theodericus et (dg: Wolph) Tijt datum 

secunda post sacramenti. 

 

BP 1184 f 149r 03 ma 22-06-1405. 

Petrus Vuchts zvw Petrus van Sint-Thomarus alias gnd van Vucht en zijn 

kinderen Petrus en Baudewinus verkochten aan Arnoldus Heer vleeshouwer (1) 

een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat 

naar de Vismarkt, tegenover de huizinge van Willelmus Noden, tussen het 
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Klein Begijnhof enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Erpe anderzijds, (2) 

een stukje tuin, aldaar, welk huis, erf en stukje tuin wijlen voornoemde 

Petrus van Sint-Odemarus in cijns verkregen had van Gerardus Knode 

vleeshouwer, voor een b-erfcijns van 4 pond geld, (3) voornoemde cijns van 

4 pond, welke cijns nu aan hen behoort. Belast met een cijns van 4 pond 

voornoemd geld, die kvw Gerardus Abt hieruit beuren. 

 

Petrus Vuchts filius quondam Petri de Sancto (dg: Odemaro) Thomaro alias 

dicti de Vucht #Petrus et Baudewinus liberi primodicti Petri# (dg: 

usfructum sibi competentem in) domum et aream sitam in Busco in vico 

tendente a vico Vuchtensi versus forum piscium in opposito mansionis 

Willelmi Noden inter parvam curiam beghinarum ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Erpe ex alio atque quandam partem orti sitam ibidem quas domum 

aream et partem orti dictus quondam Petrus de Sancto Odemaro erga 

Gerardum Knode carnificem ad censum acquisierat scilicet pro hereditario 

censu quatuor librarum monete prout in litteris atque predictum censum 

quatuor librarum (dg: monete) quem censum (dg: ?i) nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Heer carnifici supportaverunt 

cum omnibus litteris et jure promittentes indivisi super omnia habita et 

habenda ratam (dg: et) servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum et suorum heredum et (dg: quorum) dicti quondam Petri de Sancto 

Odemaro et suorum heredum deponere excepto hereditario censu quatuor 

librarum dicte monete quem liberi quondam Gerardi Abt exinde habent 

solvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 149r 04 ma 22-06-1405. 

Johannes Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 149r 05 ma 22-06-1405. 

Egidius Zecker deed tbv voornoemde kopper afstand van het voornoemde. 

 

-. 

Egidius Zecker super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. 

 

BP 1184 f 149r 06 ma 22-06-1405. 

Johannes van Buttel vernaderde in aanwezigheid van Gevardus van Drie Jaren 

een stuk weide, in Deurne, ter plaatse gnd Zeijlberch, tussen voornoemde 

Gevardus enerzijds en kinderen gnd Vriezen Kijnder van Grotel anderzijds, 

welk stuk weide voornoemde Gevardus verworven had van Johannes van den 

Grave. Voornoemde Gevardus week. En Johannes droeg weer over. 

 

Solvit. 

Johannes de Buttel in presentia Gevardi van Drie Jaren prebuit ad 

redimendum peciam pascue dicte eeussel sitam in parrochia de Doerne ad 

locum dictum Zeijlberch inter hereditatem dicti Gevardi ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: dct) dictorum Vriezen Kijnder de Grotel ex 

alio quam peciam pascue dictus Gevardus erga Johannem van den Grave 

acquisierat ut dicebat et dictus Gevardus cessit et Johannes reportavit. 

Testes (dg: datum supra) !testes Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 149r 07 ma 22-06-1405. 

Rodolphus zvw Bruijstinus van Buttel verkocht aan Baudewinus zv Petrus 

Vucht alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

grootvader Rodolphus van Stipdonc. 

 

Rodolphus filius quondam Bruijstini de Buttel omnia et singula bona sibi 

de morte Rodolphi de Stipdonc eius avi successione advolvenda quocumque 
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locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Baudewino 

filio Petri Vucht promittens super omnia warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 149r 08 ma 22-06-1405. 

Arnoldus Heer vleeshouwer ev Mechtildis dvw Henricus Venbosch droeg over 

aan Johannes Spijker zv Arnoldus Hoernken, tbv zijn voornoemde vader 

Arnoldus Hoernken, een b-erfcijns van 3 pond 8 schelling, 1 oude groot 

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

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, over 

de Tolbrug, welke cijns voornoemde Henricus Venbossche verworven had van 

Johannes zv Petrus Woijten soen, en welke cijns aan voornoemde Arnoldus 

gekomen was na gerechtelijke erfdeling van de goederen van wijlen 

voornoemde Henricus Venbosche, en van welke cijns betaald moeten worden (1) 

31 penning voornoemd geld aan de hertog, (2) 2 oude groten aan dekaan en 

kapittel in Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 30 schelling geld aan het 

Geefhuis in Den Bosch. 

 

Arnoldus Heer carnnifex maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Henrici Venbosch hereditarium censum trium librarum et octo 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et 

area sita in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge quem censum dictus 

Henricus Venbossche erga Johannem filium Petri Woijten soen acquisierat 

#prout in litteris# et qui census dicto Arnoldo mediante divisione 

hereditaria facta per judicem de bonis dicti quondam Henrici Venbosche 

cessit in partem #prout in litteris# et de quo censu XXXI denarii census 

dicte monete domino duci atque duo grossi antiqui decano et capitulo in 

Busco !a hereditarius census XXX solidorum monete mense sancti spiritus 

in Busco hereditarie sunt et erunt solvendi ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Spijker filio Arnoldi Hoernken ad opus eiusdem 

Arnoldi Hoernken sui patris cum litteris et aliis et jure promittens 

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

dicti quondam Henrici Venbosch et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 149r 09 ma 22-06-1405. 

Johannes Bever zvw Henricus Bever smid van Hezewijc beloofde aan Ghibo 

Pelgrijm 25 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Johannes Bever filius quondam Henrici Bever fabri de Hezewijc promisit 

super omnia Ghiboni Pelgrijm XXV novos Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad eius monitionem et 

voluntatem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 149r 10 ma 22-06-1405. 

Margareta de jongere dvw Zibertus van Hoculem en Johannes van den 

Weteringen, voor zich en voor haar zoon Anthonius, maanden 3 achterstallige 

jaren van het deel dat aan hen behoort in een b-erfcijns van 50 oude 

schilden, geld van de keizer of van de koning van Frankrijk, aan wijlen 

voornoemde Zibertus verkocht door jkr Johannes graaf en heer van Megen. 

 

Margareta junior filia quondam Ziberti de Hoculem et Johannes van den 

Weteringen pro se et pro Anthonio suo filio partem eis competentem in 

hereditario censu L aude scilde #monete imperatoris vel regis Francie# 

venditum dicto quondam Ziberto a domicello Johanne comite #et domino# de 

Megen #ut dicebat# monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 149r 11 di 23-06-1405. 

Henricus zvw Johannes Screijnmaker van Utrecht maande 3 achterstallige 

jaren van zijn deel in voornoemde cijns. 

 

Henricus filius quondam Johannis Screijnmaker de Utrecht partem sibi 

competentem in dicto censu monuit de 3 annis. Testes Goeswinus et Tijt 

datum in vigilia Johannis. 

 

1184 f.149v. 

 secunda post sacramenti: maandag 22-06-1405. 

 in die Johannis: woensdag 24-06-1405. 

 in vigilia Johannis: dinsdag 23-06-1405. 

 

BP 1184 f 149v 01 ma 22-06-1405. 

Sijmon Vos van Hezewijc zvw Henricus beloofde aan Roverus Vos zvw Willelmus 

Vos 51 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden geerekend, 

en 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te 

betalen en te leveren. 

 

Sijmon Vos de Hezewijc #filius quondam Henrici# promisit super omnia 

Rovero Vos filio quondam Willelmi Vos LI novos Gelre gulden XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato et sex modios siliginis mensure de 

Busco a purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes Theodericus et (dg: Ja) Neijnsel datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1184 f 149v 02 ma 22-06-1405. 

Arnoldus zvw Henricus van den Perre beloofde aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont 50 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-

1405) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici van den Perre promisit super omnia 

Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont L novos Gelre gulden IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 149v 03 wo 24-06-1405. 

Hr Godefridus van Berchen priester verkocht aan Johannes Quattel en 

Willelmus Luwe, meesters van de kerkfabriek van Berghem, tbv voornoemde 

kerk, zijn missaal. De koopsom van 50 oude schilden is voldaan. 

 

Dominus Godefridus de Berchen presbiter suum missale (dg: an ad) 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Johanni Quattel et Willelmo Luwe 

magistris fabrice ecclesie de Berchen ad opus eiusdem ecclesie promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et recognovit sibi de #L 

aude scilde tamquam# pretio fore satisfactum. Testes Goeswinus et Tijt 

datum in die Johannis. 

 

BP 1184 f 149v 04 di 23-06-1405. 

Arkenradis wv Godefridus van Dommellen zvw Johannes van Dommellen machtigde 

Egidius Bruninc snijder haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen 

en haar goederen te beheren. 

 

Solvit. 

(dg: j) Arkenradis relicta quondam Godefridi de Dommellen filii quondam 

Johannis de Dommellen (dg: hereditariam paccionem unius modii silig) 

dedit et contulit Egidio Bruninc sartori plenam et liberam potestatem 

monendi petendi levandi et via juris assequendi omnes et singulos suos 

census redditus et pacciones et credita sua quecumque que sibi debentur 

ac debebuntur a personis quibuscumque quacumque occacione ad bona sua 

regenda usque ad revocationem. Testes Tijt et Spina datum in vigilia 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 95 

Johannis. 

 

BP 1184 f 149v 05 di 23-06-1405. 

Arnoldus Mijnnemere gaf uit aan Theodericus die Weker szv voornoemde 

Arnoldus Mijnnemere de navolgende erfgoederen, die behoorden aan de hoeve 

gnd ten Assche, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, te weten (1) een 

huis, tuin, akker lands en een aangelegen stuk beemd, tussen het water gnd 

die Dommel enerzijds en Alardus Heijnmans soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemde Alardus, (2) 

een akker lands, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Alardus, over welke 

twee akkers een {weg van) een voet loopt, (3) een beemd, gelegen over die 

Dommel, tussen de Dommel enerzijds en Willelmus zvw Willelmus Bastart van 

Bucstel anderzijds, (4) een stuk weide, aldaar, over die Dommel, tussen de 

Dommel enerzijds en Johannes van den Velde en Walterus van den Vlasvoirt 

anderzijds, (5) 1 bunder heideland, in een kamp van 5 bunder van voornoemde 

Arnoldus, welk kamp gelegen is ter plaatse gnd Sceepdonc, tussen Petrus 

Visscher enerzijds en de gemeint anderzijds, te weten de bunder op het 

einde van het kamp richting de plaats gnd Luttellaer, (6) de helft van het 

recht dat bij geheel de hoeve ten Asch behoorde, in de gemeint van 

Lennenshovel en van Luttel Lijemde, (7) de helft van het recht gnd 

ploechrecht op keijmpen; de uitgifte geschiedde voor (a) een cijns van 1 

oude groot aan de grondheer die uit voornoemde bunder gaat, (b) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Boxtel, aan een altaar 

van H.Johannes in de kerk van Boxtel, (c) een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, aan Andreas Hoppenbrouwer, (d) een b-erfpacht van 1 mud rogge 

aan Mijchael van Hal, welke pachten uit geheel voornoemde hoeve gaan, (e) 

de last met voornoemde weg. Theodericus beloofde voornoemde pachten zó te 

leveren dat de rest van de hoeve die aan Arnoldus behoort daarvan geen 

schade ondervindt. 

 

Duplicetur. 

Arnoldus Mijnnemere hereditates infrascriptas que ad (dg: bona) #mansum# 

dictum ten Assche pertinere consueverunt sitas in parrochia de Bucstel ad 

locum dictum Luttel Lijemde videlicet domum et ortum et (dg: peciam terre 

sibi adiacentem) agrum terre et peciam prati sibi adiacentem sitas! inter 

aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Alardi Heijnmans soen 

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

hereditatem dicti Alardi atque quendam agrum terre situm ibidem inter 

hereditatem dicti Alardi ex utroque latere coadiacentem #per quos duos 

agros terre predictos transit una pedata# atque quoddam pratum situm 

ultra predictam aquam die Dommel vocatam inter eandem aquam ex uno et 

inter hereditatem Willelmi filii quondam Willelmi Bastart de Bucstel ex 

alio atque peciam pascue dicte eeussel sitam ibidem ultra predictam aquam 

die Dommel vocatam inter eandem aquam ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Velde et Walteri van den Vlasvoirt ex alio atque unum 

bonarium terre mericalis situm (dg: in loco dicto Sceepdonc) in quodam 

campo quinque bonaria continente #dicti Arnoldi# qui campus situs est in 

loco dicto Sceepdonc inter hereditatem (dg: dicti Alardi ex) Petri 

Visscher ex uno et inter communitatem ex alio scilicet illud bonarium 

quod situm est in (dg: vi) fine dicti campi versus locum dictum 

Luttellaer simul cum medietate (dg: ad) juris quod ad integrum mansum 

predictum ten Asch vocatum spectabat in communitate de Lennenshovel et de 

Luttel Lijemde atque cum medietate juris dicti ploechrecht op keijmpen ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico die Weker genero dicti 

Arnoldi Mijnnemere ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario censu 

unius grossi antiqui domino fundi ex dicto bonario terre atque 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

mensure de Bucstel cuidam altari beati Johannis in ecclesia de Bucstel 

atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco Andree Hoppenbrouwer atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis Mijchaeli de Hal solvendis quas (dg: pacc) pacciones omnes 
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predictas antedictus Arnoldus ex predicto integro manso solvendas esse 

dicebat dandis etc promittens super omnia #habita et habenda# warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere excepta via predicta et 

alter repromisit (dg: tali) sub obligatione premissorum predictas 

pacciones taliter dare et solvere ex premissis quod alteri nec ad et 

supra residuum dicti mansi ad predictum Arnoldum spectans dampna exinde 

non eveniant in futurum. Testes Tijt et Gerardus datum in vigilia 

Johannis. 

 

1184 f.150r. 

 in vigilia Johannis: dinsdag 23-06-1405. 

 secunda post sacramenti: maandag 22-06-1405. 

 in crastino Johannis: donderdag 25-06-1405. 

 anno CCCCmo quinto in crastino nativitatis Johannis: 

  donderdag 25-06-1405. 

 

BP 1184 f 150r 01 di 23-06-1405. 

(dg: Johannes Rijt zvw Walterus Rijt: ¼, 4 lopen roggeland, in Oss, ter 

plaatse gnd). 

 

(dg: Johannes Rijt filius quondam Walteri Rijt #quartam# quatuor 

lopinatas terre siliginee #dicta# sitas in parrochia de Os ad locum 

dictum). 

 

BP 1184 f 150r 02 di 23-06-1405. 

Johannes Rijt zvw Walterus Rijt verkocht aan Andreas Hoppenbrouwer de helft 

die aan hem behoort in 8 lopen roggeland met de oogst, in Oss, ter plaatse 

gnd Voertstraet, in een kamp gnd Colleijs Camp, naast voornoemde Andreas, 

van welke 8 lopen de andere helft behoort aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Johannes Rijt filius quondam Walteri Rijt medietatem ad se spectantem in 

octo lopinatis terre #siliginee# sitis in parrochia de Os ad locum dictum 

Voertstraet in (dg: l) campo dicto Colleijs Camp (dg: inter hereditatem) 

contigue juxta hereditatem Andree Hoppenbrouwer et de quibus (dg: X) octo 

lopinatis terre reliqua medietas ad mensam sancti spiritus in Busco 

pertinere dinoscitur #cum fructibus in eisdem consistentibus# hereditarie 

vendidit dicto Andree promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere. Testes Tijt et Gerardus datum in vigilia 

Johannis. 

 

BP 1184 f 150r 03 ma 22-06-1405. 

Lambertus van Herlaer zvw Johannes van Herlaer timmerman beloofde aan 

Mijchael van Maca, tbv Anthonius etc, 21 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Lambertus de Herlaer filius quondam Johannis de Herlaer carpentarii 

promisit super omnia Mijchaeli de Maca ad opus Anthonii etc XXI novos 

Gelrenses gulden IX boddreger pro quolibet gulden computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes Berwout et Spina 

datum 2a post sacramenti. 

 

BP 1184 f 150r 04 di 23-06-1405. 

Arnoldus van den Broec zvw Johannes van den Broec beloofde aan Reijnerus 

Loesken zvw Henricus Muijdeken 20½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 

13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1405) te betalen. 

 

Arnoldus van den Broec (dg: promisit) filius quondam Johannis van den 

Broec promisit super omnia Reijnero Loesken filio quondam Henrici 

Muijdeken XX et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel 
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XIII aude vlems pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Gerardus datum in vigilia Johannis. 

 

BP 1184 f 150r 05 di 23-06-1405. 

Voornoemde Arnoldus van den Broec zvw Johannes van den Broec beloofde aan 

Henricus van Tefelen Uden soen 21 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den 

Bosch te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia Henrico de Tefelen Uden soen XXI 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 150r 06 ma 22-06-1405. 

Egidius Coptiten maande 3 achterstallige jaren van b-erfcijnzen die hij 

beurt uit goederen gnd Heenkens Haghe, in Sint-Oedenrode. 

 

Egidius Coptiten omnes et singulos census quos solvendos habet ex bonis 

dictis Heenkens Haghe sitas! in parrochoa de Rode sacte Ode monuit de 3 

annis. Testes Goeswinus et Tijt datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1184 f 150r 07 ma 22-06-1405. 

Zibertus van Hoculem, gemachtigd door zijn broer Marselius, maande 3 

achterstallige jaren van het deel dat aan voornoemde Marselius behoort in 

een b-erfcijns van 50 oude schilden, geld van de keizer of van de koning 

van Frankrijk, aan Zibertus van Hoculem vv voornoemde Zibertus verkocht 

door jkr Johannes graaf en heer van Megen. 

 

Zibertus de Hoculem potens ad hoc factus a Marselio suo fratre partem 

dicto Marselio competentem in hereditario censu L aude scilde monete 

imperatoris vel regis Francie venditum! Ziberto de Hoculem patri predicti 

Ziberti a domicello Johanne comite et domino de Megen ut dicebat monuit 

de 3bus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 150r 08 ma 22-06-1405. 

Hermannus Sticker droeg over aan Arnoldus Heer vleeshouwer een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een huis en erf, in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van 

Postel naar de Vismarkt, tussen het Klein Begijnhof enerzijds en erfgoed 

van Petrus gnd Groet Leeuwe anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht 

door Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-Odomarus. 

 

Hermannus Sticker hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie penthecostes de et ex domo et area sita in Busco in vico 

tendente a vico Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium 

inter parvam curiam beghinarum ibidem ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Groet Leeuwe ex alio venditum sibi a Petro de Vucht filio quondam 

Petri de Sancto Odomaro prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo 

Heer carnifici cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 150r 09 ma 22-06-1405. 

Theodericus Bathen soen beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 31¾ 

nobel, 13 lichte schilden voor 1 nobel gerekend, of de waarde in ander goud 

goud, na maning te betalen. 

 

Theodericus Bathen soen promisit super omnia Jordano filio Arnoldi 

Tielkini XXXI nobel scilicet XIII licht scilde pro quolibet nobel 

computato atque tres quartas partes unius nobel seu valorem eorundem in 

alio bono auro ad voluntatem et monitionem dicti Jordani persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 150r 10 do 25-06-1405. 

Johannes zvw Johannes Gerits soen van Vucht gewantsnijder verklaarde dat 

Katherina wv voornoemde Johannes Gerits soen hem de helft heeft betaald van 

50 oude schilden, die wijlen voornoemde Johannes Gerijts soen aan hem had 

vermaakt. 

 

Johannes filius quondam Johannis Gerits soen de Vucht pannicide palam 

recognovit sibi per Katherinam relictam dicti quondam Johannis Gerits 

soen fore satisfactum de medietate L novorum Gelre gulden quos dictus 

quondam (dg: sibi) Johannes Gerijts soen antedicto Johanni suo filio 

legaverat promittens super omnia habita et habenda (dg: ratam) predictam 

Katherinam aut eius heredes (dg: occacione huiusmodi medietatis numquam 

impetere) et eorum bona occacione huiusmodi medietatis numquam impetere 

(dg: salva primo) et indempnes servare. Testes (dg: Neijnsel) Theodericus 

et Neijnsel datum in crastino Johannis. 

 

BP 1184 f 150r 11 do 25-06-1405. 

Hiervan een instrument maken. Actum in camera hora none presentibus dictis 

scabinis Johanne de Best et Johanne Hals. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit fide prestita. 

Actum in camera anno CCCCmo quinto (dg: mens) in crastino nativitatis 

Johannis hora none presentibus dictis scabinis Johanne de Best et Johanne 

Hals. 

 

BP 1184 f 150r 12 do 25-06-1405. 

Aleijdis wv Johannes van Woenssel, Henricus, Egidius en Mechtildis, kv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes, verkochten aan Johannes Wever zv 

Petrus Decker een stuk land met gebouwen, 1 zester rogge groot, in 

Schijndel, tussen Conegundis Mathijs enerzijds en Johannes die Laet 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Mathijas, welk 

stuk land met gebouwen wijlen voornoemde Johannes van Woenssel in pacht 

verkregen had van voornoemde Mathijas, met het recht dat bij dit stuk land 

behoort in de gemeint van Sint-Oedenrode. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Johannis de Woenssel Henricus Egidius et 

Mechtildis liberi dictorum Aleijdis et quondam Johannis cum tutore peciam 

terre unum sextarium siliginis annuatim in semine capientem sitam in 

parrochia de Scijnle inter hereditatem Conegundis Mathijs ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Laet ex alio tendentem a communi platea ad 

hereditatem !primodicti Mathije simul cum edificiis in dicta pecia terre 

consistentibus quam peciam terre cum suis edificiis dictus quondam 

Johannes de Woenssel erga primodictam! Mathijam ad pactum acquisierat 

(dg: s) prout in litteris simul cum jure ad premissa spectante in 

communitate de Rode ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) 

vendiderunt Johanni Wever filio Petri Decker supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

#et impetitionem# ex parte eorum et quorumcumque heredum dicti quondam 

Johannis de Woenssel deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum in 

crastino Johannis. 

 

1184 f.150v. 

 in festo Johannis: woensdag 24-06-1405. 

 in crastino Johannis: donderdag 25-06-1405. 

 

BP 1184 f 150v 01 wo 24-06-1405. 

Henricus van Baerle, Thomas van de Kelder en Arnoldus Stamellart van Uden 

beloofden aan Henricus Hoessche 39 Franse kronen of de waarde met H.Maria-

Geboorte aanstaande (di 08-09-1405) te betalen. 
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Henricus de Baerle Thomas de Penu et Arnoldus Stamellart de Uden 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Hoessche XXXIX Vrancrijc cronen 

vel valorem ad nativitatis Marie proxime futurum persolvendos. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum in festo Johannis. 

 

BP 1184 f 150v 02 wo 24-06-1405. 

Voornoemde Henricus van Baerle en Johannes van Kessel beloofden voornoemde 

Thomas en Arnoldus Stamellart schadeloos te houden. 

 

Dicti Henricus de Baerle et Johannes de Kessel promiserunt indivisi super 

omnia dictos Thomam et Arnoldum Stamellart indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 150v 03 do 25-06-1405. 

Gerardus van Eghenrode zvw Henricus Nezen soen droeg over aan Godefridus 

van Cassellaer een hoeve, in Aelst, ter plaatse gnd Eghenrode, en alle 

goederen, beesten en varend goed van voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus van Eghenrode #filius quondam Henrici Nezen soen# quendam mansum 

(dg: dictum) situm in parrochia de Aelst ad locum dictum Eghenrode cum 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque omnia et singula bona #mobilia et 

immobilia (dg: dicta) hereditaria et parata bestias et bona pecoralia# 

dicti Gerardi quocumque locorum (dg: infra parrochiam de Aelst predictam) 

consistentia sive sita! ut dicebat hereditarie !hereditarie supportavit 

Godefrido de Cassellaer promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes Theodericus et Goeswinus datum in crastino Johannis. 

 

BP 1184 f 150v 04 do 25-06-1405. 

Gerardus Barniers soen en zijn broer Theodericus Barniers beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 26 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus Barniers soen et Theodericus Barniers eius #frater# promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXVI aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 150v 05 do 25-06-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 150v 06 do 25-06-1405. 

Gerardus zvw Hermannus Tefelman ev Elizabeth dvw Albertus van Kessel droeg 

over aan Lucas zvw Gerardus Otten soen van Erpe de helft die aan hem 

behoort in een stuk land, gnd die Brake, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Wijbossche, tussen Lucas van Hackenem enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Heijlwigis Koenen en haar broers en 

zusters, te weten de helft naast de gemene weg, belast met 2½ penning oude 

cijns. 

 

Solvit 3 grossos. 

Gerardus filius quondam Hermanni Tefelman maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Alberti de Kessel (dg: peciam terre 

sitam in) medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta die Brake sita 

in parrochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter hereditatem Luce 

de Hackenem ex uno et inter communem plateam ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Heijlwigis Koenen et eius fratrum et sororum (dg: et 

cum re) scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta communem 

plateam ut dicebat hereditarie supportavit Luce filio quondam Gerardi 
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Otten soen #de Erpe# promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus et dimidio denariis antiqui census exinde 

solvendis. Testes Spina et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 150v 07 do 25-06-1405. 

Hermannus zvw Hermannus Tefelman {waarschijnlijk: verwerkte zijn recht tot 

vernaderen}. 

 

Hermannus filius quondam Hermanni Tefelman. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 150v 08 vr 26-06-1405. 

Destijds had Arnoldus Last gerechtelijk gekocht van Godefridus van Driel 

alle goederen van Jacobus van den Placke, die hij heeft en zal hebben. En 

voornoemde Arnoldus Last had gekocht van voornoemde Godefridus van Driel de 

goederen gnd ten Plac, ter plaatse gnd Rumel, in de dingbank van Herlaer, 

naast erfgoed van hr Nijcholaus Coel van Herlaer priester. Later had 

Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde verworven van Elizabeth, dvw 

Jacobus Scutter korenkoper en wv Arnoldus Last, en van Albertus Last bvw 

voornoemde Arnoldus Last alle voornoemde goederen van Johannes van den 

Placke en voornoemde goederen gnd ten Plac. 

Voornoemde Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde gaf thans uit aan 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Leijrinc van Straten 2 stukken land, 

die aan wijlen voornoemde Jacobus van den Placke behoorden, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Mijdacker, (1) die Swaelgarde, tussen Petrus van 

Kuijc en zijn erfgenamen enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds, met 

een eind strekkend aan kinderen gnd van den Hoernic en met het andere eind 

aan Walterus van den Pettellaer, (2) die Ledeacker, tussen Hermannus Jacobs 

soen enerzijds en verschillende naburen anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Johannes van de Dijk en met het andere eind aan Ghibo van 

Zegheworp; de uitgifte geschiedde voor (a) de wegen die over het voornoemde 

gaan, en de omheiningen gnd scoutuijn die erbij horen, (b) een n-erfpacht 

van 10 lopen rogge, Bossche maat, aan Johannes Becker van Heirde {f.151r} 

in afkorting van 2 mud 5 zester rogge b-erfpacht, en thans voor (c) een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Voornoemde Henricus beloofde op verband van voornoemde 2 stukken 

de pacht van 10 lopen te leveren aan voornoemde Johannes Becker, zó dat 

voornoemde Marselius en de andere voornoemde goederen van Jacobus van den 

Placke daarvan geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Last omnia bona Jacobi van den 

Placke ab eo habita et habenda erga Godefridum de Driel per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in 

litteris et cum eciam dictus Arnoldus Last bona dicta ten Plac sita ad 

locum dictum Rumel in jurisdictione de Herlaer contigue juxta hereditatem 

domini (dg: de) Nijcholai Coel de Herlaer presbitri et attinentias 

eorundem bonorum singulas et universas quocumque locorum sitas erga 

predictum Godefridum de Driel emendo acquisuisset prout in litteris et 

cum eciam (dg: dictus) Marselius de Eerde filius quondam Willelmi de 

Eerde predicta bona omnia dicti Johannis van den Placke habita et habenda 

atque predicta bona ten Plac nuncupata (dg: cum) et eorum attinentias 

erga Elizabeth filiam quondam Jacobi Scutter emptoris bladi relictam 

quondam Arnoldi Last (dg: ac) et Albertum Last fratrem dicti quondam 

Arnoldi Last acquisuisset prout (dg: in litteris conti) hec in diversis 

litteris continentur constitutus dictus Marselius duas pecias terre (dg: 

sita) que ad predictum quondam Jacobum van den Placke spectabant sitas in 

parrochia de Ghestel prope Herlaer (dg: qu) ad locum dictum Mijdacker 

quarum una (dg: dicta) die Swaelgarde inter hereditatem Petri de Kuijc et 

eius heredum ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem liberorum dictorum van den Hoernic et 

cum reliquo fine ad hereditatem Walteri van den Pettellaer altera die 

Ledeacker nominantur inter hereditatem Hermanni Jacobs soen ex uno et 
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inter hereditates vicinorum diversorum ex alio (dg: ut dicebat h) tendens 

cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis de Aggere et cum reliquo fine 

ad hereditatem Ghibonis de Zegheworp #site sunt# ut dicebat #cum litteris 

et jure dedit ad hereditarium pactum# (dg: hereditarie vendidit) Henrico 

de Audenhoven filio quondam Johannis Leijrinc de Straten #ab eodem 

hereditarie possidendas# (dg: supprotavit cum litteris et jure occacione 

promittens super w habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis) #pro# viis supra premissa transeuntibus et tendentibus et #pro# 

sepibus dictis scoutuijn ad premissa spectantibus et hereditaria paccione 

(dg: unius modii) #X lopinorum# siliginis mensure de Busco Johanni Becker 

de Heirde 

 

1184 f.151r. 

 sexta post Johannis: vrijdag 26-06-1405. 

 

BP 1184 f 151r 01 vr 26-06-1405. 

in abbreviationem duorum (dg: mor) modiorum et quinque sextariorum 

siliginis #hereditarie paccionis# solvenda danda etc atque pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio purificationis et in Busco tradenda promittens super omnia habita 

et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit insuper dictus Henricus sub (dg: -per omnia) 

#obligatione dictarum duarum peciarum terre# quod ipse predictam 

paccionem X lopinorum siliginis exnunc deinceps singulis annis et 

perpetue taliter dabit et solvet #dicto Johanni Becker# ex duabus peciis 

terre predictis in abbreviationem dictorum duorum modiorum et quinque 

sextariorum siliginis quod nec dicto Marselio nec ad et supra (dg: qu) 

alia bona #predicta# dicti Jacobi van den !dampna exinde eveniant in 

futurum. Testes Theodericus !Spina datum sexta post Johannis. 

 

BP 1184 f 151r 02 vr 26-06-1405. 

Destijds etc {destijds had Arnoldus Last gerechtelijk gekocht van 

Godefridus van Driel alle goederen van Jacobus van den Placke, die hij 

heeft en zal hebben. En voornoemde Arnoldus Last had gekocht van voornoemde 

Godefridus van Driel de goederen gnd ten Plac, ter plaatse gnd Rumel, in de 

dingbank van Herlaer, naast erfgoed van hr Nijcholaus Coel van Herlaer 

priester. Later had Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde verworven 

van Elizabeth, dvw Jacobus Scutter korenkoper en wv Arnoldus Last, en van 

Albertus Last bvw voornoemde Arnoldus Last alle voornoemde goederen van 

Johannes van den Placke en voornoemde goederen gnd ten Plac}. 

Voornoemde Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde verkocht thans aan 

Walterus van Griensvenne (1) een huis, tuin, boomgaard, akkerland en 

heideland, gnd ten Placke, eertijds van Jacobus van den Placke, bijeen 

gelegen in één kamp, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, 

beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan de gemeint en met 

het andere eind aan Willelmus Loijer, (2) het ploegrecht dat bij het 

voornoemde hoort in de gemeint gnd die Bleken. De goederen waren belast met 

(a) 2¼ oude groot en 5 cijnshoenderen die uit voornoemd kamp gaan, (b) 2 

hoenderen b-erfcijns die uit voornoemd ploegrecht gaan, (c) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Elizabeth wv Arnoldus Last en 

haar kinderen, welke pacht voornoemde koper voortaan zal leveren, zó dat 

voornoemde Marselius en de andere goederen van voornoemde Jacobus van den 

Placke, die nu aan voornoemde verkoper behoren, daarvan geen schade 

ondervinden. Voornoemde Marselius erkende dat voornoemde Walterus erfelijk 

gebruiken zal het recht dat bij voornoemd kamp hoort in de gemeint van 

Rumel. 

 

Notum quod cum etc cum narratione facta ut supra constitutus dictus 

Marselius domum ortum pomerium terram arabilem et terram mericalem dictos 

ten Placke (dg: sitos in) dudum Jacobi van den Placke sitos #simul in uno 

campo# in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Rumel inter 
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communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentes cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Willelmi Loijer (dg: ut 

dicebat) atque quoddam jus aratri dictum ploechrecht ad premissa spectans 

in communitate dicta die Bleken ut dicebat hereditarie vendidit Waltero 

de Griensvenne supportavit cum litteris et jure occacione promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus grossis antiquis et quarta parte unius grossi antiqui et quinque 

pullis censualibus ex predicto campo et duobus (dg: grossis anntiquis) 

#pullis# hereditarii census ex dicto jure (dg: atr) aratri atque 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco Elizabeth 

predicte relicte quondam Arnoldi Last #et eius liberis# ex premissis 

solvendis quam paccionem dictus emptor exnunc deinceps singulis annis et 

perpetue taliter dabit et solvet dicte Elizabeth et eius liberis quod nec 

dicto Marselio nec ad et supra (dg: quecumque) alia bona (dg: q) dudum 

Jacobi van den Placke predicti nunc ad predictum venditorem spectantia 

dampna exinde eveniant in futurum ut dictus Walterus emptor (dg: super 

omnia) #!obligatione premissorum# promisit insuper dictus Marselius 

recognovit quod dictus Walterus hereditarie fruetur et utetur jure ad 

predictum campum spectante in communitate de Rumel. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 151r 03 vr 26-06-1405. 

Destijds etc {destijds had Arnoldus Last gerechtelijk gekocht van 

Godefridus van Driel alle goederen van Jacobus van den Placke, die hij 

heeft en zal hebben. En voornoemde Arnoldus Last had gekocht van voornoemde 

Godefridus van Driel de goederen gnd ten Plac, ter plaatse gnd Rumel, in de 

dingbank van Herlaer, naast erfgoed van hr Nijcholaus Coel van Herlaer 

priester. Later had Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde verworven 

van Elizabeth, dvw Jacobus Scutter korenkoper en wv Arnoldus Last, en van 

Albertus Last bvw voornoemde Arnoldus Last alle voornoemde goederen van 

Johannes van den Placke en voornoemde goederen gnd ten Plac}. 

Voornoemde Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde verkocht thans aan 

Gerardus zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen 4 stukjes land (dg: 

eusel) gnd een weije, die aan Jacobus van den Placke behoorden, in Gestel 

bij Herlaer, tussen Johannes van der Borch enerzijds en Johannes van 

Mughovel anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus Cepper en 

Johannes Bogart en met het andere eind aan een gemene weg, welke 4 stukjes 

thans in één kamp gelegen zijn en omgraven zijn, belast met 1 oude groot en 

1 kleine zwarte tournose aan de grondheer en een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die de koper vanaf nu uit voornoemd kamp zal leveren 

aan Johannes Becker in afkorting van 2 mud 5 zester rogge b-erfpacht, die 

voornoemde Jacobus van den Placke moest leveren aan voornoemde Johannes 

Becker, zó dat voornoemde verkoper en de andere goederen die eertijds waren 

van voornoemde Jacobus van den Placke daarvan geen schade ondervinden. 

 

#(dg: no)# Notum sit universis quod cum etc cum narratione ut supra 

constitutus dictus Marselius (dg: quendam #campum# hereditatem dictam) 

#quatuor particulas terre (dg: pascue) dictas# een weije que ad Jacobum 

van den Placke spectabat! sitam! in parrochia de Ghestel prope Herlaer 

(dg: jux) inter hereditatem Johannis van der Borch ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Mughovel ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Willelmi Cepper et hereditatem Johannis Bogart (dg: ex alio 

te) et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie #que 

quatuor particule pascue nunc site sunt in uno campo et circonfossate ut 

dicebat hereditarie# vendidit Gerardo filio quondam Johannis Vrancken 

soen van den Dungen #cum litteris et jure occacione# promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis uno 

grosso antiquo et uno parvo nigro Turonensi domino fundi et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus emptor 

exnunc deinceps singulis annis et perpetue solvet ex predicto campo 

Johanni Becker in abbreviationem duorum modiorum et quinque sextariorum 

siliginis hereditarie paccionis quos (dg: idem Johannes Becker ex bonis 
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ten Plac dictis quam) Jacobus van den Placke predictus solvere tenebatur 

annuatim Johanni Becker predicto ut dicebat sic et taliter quod nec dicto 

venditori nec ad et supra alia bona quecumque dudum dicti Jacobi van den 

Placke dampna exinde eveniant in futurum ut ipse (dg: super omnia 

promisit) sub obligatione premissorum promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 151r 04 vr 26-06-1405. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten beloofde aan 

voornoemde Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde gedurende de komende 

3 jaar, elk jaar met Kerstmis, 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren, voor 

het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijerinc de Straten 

promisit super omnia dicto Marselio se daturum et soluturum dicto 

Marselio ad spacium trium annorum proxime futurorum (dg: semper) quolibet 

dictorum trium annorum unum modium siliginis mensure de Busco (dg: 

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

purificationis) #nativitatis Domini# proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 151r 05 vr 26-06-1405. 

Voornoemde Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten 

beloofde aan voornoemde Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde 42 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Kerstmis over 

twee jaar (zo 25-12-1407) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Marselio XLII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem a (dg: purificationis) #nativitatis 

Domini# proxime futuro ultra (dg: 3s) duos annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 151r 06 vr 26-06-1405. 

Voornoemde Walterus van Griensvenne beloofde aan voornoemde Marselius van 

Eerde zvw Willelmus van Eerde, gedurende de drie komende jaarn, elk jaar 

met Kerstmis, 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren, en met Kerstmis over 

twee jaar (zo 25-12-1407) 40 Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde 

te zullen betalen. Opstellen in twee brieven. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Marselio ad spacium trium annorum proxime futurorum (dg: unum) quolibet 

dictorum trium annorum unum modium siliginis nativitatis Domini atque XL 

Hollant gulden dicte monete vel valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. Ponetur in 

duabus. 

 

BP 1184 f 151r 07 vr 26-06-1405. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes Vrancken soen beloofde aan voornoemde 

Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde, gedurende de drie komende 

jaar, elk jaar met Kerstmis, 1½ mud rogge, Bossche maat, te leveren, voor 

het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Dictus Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen promisit super 

omnia se daturum et soluturum dicto Marselio ad spacium trium annorum 

(dg: f) proxime futurorum quolibet dictorum trium annorum (dg: a) unum et 

dimidium modios siliginis mensure de Busco nativitatis Domini et pro 

primo termino (dg: ter..) nativitatis Domini proxime futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 151r 08 vr 26-06-1405. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes Vrancken soen beloofde {aan voornoemde 

Marselius van Eerde zvw Willelmus van Eerde} 63 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde met Kerstmis over 2 jaar (zo 25-12-1407) te 
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betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia LXIII Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.151v. 

 in crastino Johannis: donderdag 25-06-1405. 

 in festo sacramenti: donderdag 18-06-1405. 

 

BP 1184 f 151v 01 do 25-06-1405. 

Ludovicus Huben beloofde aan Cristianus van den Hoevel 100 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

Ludovicus Huben promisit super omnia Cristiano van den Hoevel centum 

novos Gelre gulden scilicet IX boddreger pro quolibet gulden computato ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Gerardus datum in 

crastino Johannis. 

 

BP 1184 f 151v 02 do 25-06-1405. 

Godefridus zv Henricus van Volkel ev Elizabeth dvw Johannes Coelen soen 

verkocht aan Henricus zvw Arnoldus Mijs soen een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit (1) een 

stuk land, 5 lopen groot, in Veghel, ter plaatse gnd die Heijntelt, tussen 

Andreas Jans soen enerzijds en erfgoed gnd die Heijntelt anderzijds, (2) de 

helft die aan hem behoort in een hofstad en 1 zesterzaad aangelegen land, 

in Veghel, tussen de gemeint gnd Duvels Broec enerzijds en Gerardus Jans 

soen anderzijds, reeds belast met 1 (dg: oude) Vlaamse groot aan de kerk 

van Veghel. 

 

-. 

Godefridus filius (dg: q) Henrici de Volkel maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Coelen soen hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Arnoldi Mijs soen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: B) Vechel tradendam ex pecia terre #quinque 

lopinatas continente# sita in parrochia de Vechel ad locum dictum die 

Heijntelt inter hereditatem Andree Jans soen ex uno et inter hereditatem 

dictam die Heijntelt ex alio atque ex medietate ad ipsum spectante in 

quodam domistadio et sextariata terre sibi adiacente sitis in dicta 

parrochia inter (dg: he) communitatem dictam Duvels Broec ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Jans soen ex alio (dg: pro-)ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam (dg: atq) et #aliam# obligationem 

deponere excepto uno grosso (dg: antiquo) Flandrensi ecclesie de Vechel 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 151v 03 do 25-06-1405. 

Margareta dvw Gerardus Hals droeg over aan Johannes Hals zvw Johannes Hals 

een stuk roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Johannes 

Hals zvw Gerardus Hals enerzijds en Walterus nzvw Walterus van Vucht 

anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Margareta filia quondam Gerardi Hals cum tutore peciam terre siliginee 

sitam in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem 

Johannis Hals filii quondam Gerardi Hals ex uno et inter hereditatem 

Walteri filii naturalis quondam Walteri de Vucht ex alio (dg: pro 

hereditarie s) ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Hals filio 

quondam Johannis Hals promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: hoc addito quod dictus Johannes me) excepta 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde !prius solvenda. 
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Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 151v 04 do 25-06-1405. 

Cristina, dvw Tielmannus zvw Paulus en wv Adam van den Kerchove, en 

Gerardus zvw Arnoldus Ghenen soen van Orthen verkochten aan Marselius Broc 

zvw Johannes Broc van Hijntham (1) een b-erfcijns van 10 schelling, met 

Sint-Remigius-Belijder te betalen, welke cijns Gerardus Broc moest leveren 

aan Gerardus Leen van Heze, (2) een b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius-Belijder te leveren, gaande uit alle erfelijke 

goederen van wijlen Johannes Keemmerlinc svv voornoemde Gerardus Leen, in 

Hintham, welke cijns en pacht wijlen voornoemde Tielmannus zvw Paulus 

verworven had van voornoemde Gerardus Leen. 

 

Cristina filia quondam Tielmanni (dg: ma) filii quondam Pauli relicta 

quondam Ade van den Kerchove cum tutore et Gerardus filius quondam 

Arnoldi Ghenen soen de Orthen hereditarium censum X solidorum solvendum 

anno quolibet Remigii confessoris quem censum Gerardus Broc solvere 

tenebatur Gerardo Leen de Heze ac hereditariam paccionem trium 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam annuatim et hereditarie 

termino predicto de omnibus bonis hereditariis quondam Johannis 

Keemmerlinc soceri Gerardi Leen predicti in Hijntham consistentibus quos 

censum et paccionem dictus quondam Tielmannus filius quondam Pauli erga 

predictum Gerardum Leen acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Marselio Broc #filio quondam Johannis Broc de Hijntham# 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

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

eorum (dg: et dicti quondam Tielmanni et suorum heredum) deponere. Testes 

Spina et Neijnsel datum in crastino Johannis. 

 

BP 1184 f 151v 05 do 25-06-1405. 

Voornoemde verkopers {Cristina, dvw Tielmannus zvw Paulus en wv Adam van 

den Kerchove, en Gerardus zvw Arnoldus Ghenen soen van Orthen} beloofden 

dat Theodericus en Batha, minderjarige kv voornoemde Cristina en wijlen 

Adam, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Dicti venditores cum tutore promiserunt indivisi super omnia quod ipsi 

Theodericum et Batham liberos dictorum Cristine et quondam Ade dum ad 

annos sue pubertatis pervenerint ad opus dicti emptoris hereditarie 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 151v 06 do 25-06-1405. 

Waarschijnlijk zullen ook de broers Johannes en Rutgherus, kvw voornoemde 

Tielmannus, zorgen dat ze afstand zullen doen. 

 

Johannes et Rutgherus fratres liberi dicti quondam Tielmanni super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie faciunt renunciare 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 151v 07 do 25-06-1405. 

Johannes van Amerzoijen de jongere zv Johannes van Amerzoijen de oudere 

beloofde aan zijn voornoemde vader Johannnes 200 Engelse nobel na maning te 

betalen. 

 

Johannes de Amerzoijen #junior# filius Johannis de Amerzoijen #senioris# 

promisit super omnia #habita et habenda# dicto Johannni suo patri 

ducentos Engels nobel ad eius monitionem persolvendos. Testes Spina et 

Neijnsel datum in crastino Johannis. 

 

BP 1184 f 151v 08 do 25-06-1405. 

Jacobus die Laet en Gerardus zvw Johannes Vrancken soen beloofden aan 
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Johannes zvw Johannes Barniers soen 36 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

-. 

Jacobus die Laet et Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni filio quondam Johannis Barniers 

soen XXXVI novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 151v 09 do 18-06-1405. 

Johannes van Hukelem, Henricus van Doveloe, Arnoldus van der Huenen en 

Theodericus Wanghe beloofden aan Johannes van de Dijk 13 mud rogge met 

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

 

Johannes van Hukelem Henricus van Doveloe Arnoldus van der Huenen et 

Theodericus Wanghe promiserunt indivisi super omnia Johanni de Aggere 

XIII mud rogs ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus 

et ?in Tijt datum in festo sacramenti. 

 

1184 f.152r. 

 anno quarto post pasca quinto. 

 sexta post Johannis: vrijdag 26-06-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis junii die XXVI: vrijdag 26-06-1405. 

 

BP 1184 f 152r 01 vr 26-06-1405. 

Godefridus nzvw Arnoldus van Bruheze droeg over aan Theodericus van Halle 

4½ lopen rogge, maat van Someren, n-erfpacht uit een b-erfpacht van 16½ 

lopen rogge, maat van Someren, die voornoemde Theodericus van Halle beloofd 

had aan Johannes van Lijedorp smid, met Lichtmis op de grond van het 

nagenoemde huis te leveren, gaande uit (1) de helft van een huis en tuin, 

in Lijedorp, (2) de helft van een stuk beemd, in Lijedorp, ter plaatse gnd 

in de Steenbeemt, (3) de helft van aan stuk beemd, in Lijedorp, ter plaatse 

gnd in Gheen Aude Goer, (4) een huis en tuin, in Lijedorp, tussen Marselius 

die Piper enerzijds en Henricus Naijarts soen anderzijds, (5) een stuk 

land, aldaar, welke pacht van 16½ lopen rogge voornoemde Godefridus 

verworven had van voornoemde Johannes van Lijedorp. 

 

Godefridus filius #naturalis# quondam Arnoldi de Bruheze quatuor et 

dimidium lopinos siliginis mensure de Zoemeren (dg: de) hereditarie 

paccionis de hereditaria paccione XVI et dimidii lopinorum siliginis 

dicte mensure quam Theodericus de Halle promiserat se daturum Johanni de 

Lijedorp fabro hereditarie purificationis et supra fundum domus 

infrascripte tradendam de et ex medietate domus et orti cum suis 

attinentiis sitorum in parrochia de Lijedorp atque ex medietate pecie 

prati site in dicta parrochia ad locum dictum in de Steenbeemt atque ex 

medietate pecie prati site in dicta parrochia in loco dicto in Gheen Aude 

Goer atque ex domo et orto sitis in dicta parrochia inter hereditatem 

Marselii die Piper ex uno et inter hereditatem Henrici Naijarts soen ex 

alio atque ex pecia terre sita ibidem prout in litteris et quam paccionem 

XVI et dimidii lopinorum siliginis dictus Godefridus erga predictum 

Johannem de Lijedorp acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Theoderico de Halle (dg: cum) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti Johannis de Lijedorp deponere. Testes 

Tijt et Neijnsel datum sexta post Johannis. 

 

BP 1184 f 152r 02 vr 26-06-1405. 

Jordanus Hacken ev Guedeldis dvw Johannes van Gael droeg over aan zijn 

moeder Yda een b-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een b-erfcijns van 8¾ oude schild, welke cijns van 4 pond 
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voornoemde Guedeldis gekocht had van Arnoldus zvw Arnoldus Hake zvw 

Godescalcus van de Bladel. 

 

Jordanus Hacken maritus et tutor legitimus Guedeldis sue uxoris (dg: 

filiar) filie quondam Johannis de Gael hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie Martini hyemalis de et ex 

hereditario censu novem denariorum aureorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum boni auri et justi ponderis minus quarta parte unius 

aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati quem censum quatuor 

librarum dicta Guedeldis erga Arnoldum filium quondam Arnoldi Hake filii 

quondam Godescalci de Bladel emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Yde sue matri cum litteris et jure promittens 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 152r 03 vr 26-06-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar na overlijden van voornoemde Yda, 

met 41 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend 

of de waarde. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, mr Johannes van Hees, Henricus Hacken zv voornoemde Yda en 

Andreas Hoppenbrouwer. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum obitum seu decessum dicte 

Yde immediate sequentium semper dicto spacio pendente cum XLI Hollant 

gulden scilicet uno Engels nobel pro (dg: q) tribus Hollant gulden vel 

valorem ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis junii die 

XXVI hora vesperarum presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Hees 

Henrico Hacken filio dicte Yde et Andrea Hoppenbrouwer. 

 

BP 1184 f 152r 04 vr 26-06-1405. 

Willelmus van den Arennest zvw Nijcholaus van den Arennest en Johannes van 

Gheldorp schoenmaker zvw Franco van Gheldorp droegen over aan Petrus Naghel 

zvw Johannes van Eijndoven een b-erfcijns van 18 pond geld, die voornoemde 

Willelmus en Johannes verworven hadden van voornoemder Petrus. 

 

Willelmus van den Arennest filius quondam Nijcholai van den Arennest et 

Johannes de Gheldorp sutor filius quondam Franconis de Gheldorp 

hereditarium censum XVIII librarum monete quem dicti Willelmus et 

Johannes [er]ga Petrum Naghel filium quondam Johannis de Eijndoven 

acquisierant ut dicebat hereditarie supportaverunt dicto Petro 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 152r 05 vr 26-06-1405. 

Andreas Hoppenbrouwer beloofde aan de secretaris, tbv Johannes Sceffennere 

Peters soen, 25 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Andreas Hoppenbrouwer promisit super omnia (dg: m) michi ad opus Johannis 

Sceffennere Peters soen XXV mud siliginis mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 152r 06 vr 26-06-1405. 

Johannes van Gheldorp schoenmaker zvw Franco droeg over aan Arnoldus 

tonmaker zvw Jacobus Cleijnman, tbv hem en zijn kinderen door hem verwekt 

bij zijn vrouw Aleijdis ndv voornoemde Johannes, een b-erfpacht van 1 mud 

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

Johannes verkocht door Henricus Snoec zv Theodericus Snoec. Voornoemde 

Johannes van Gheldorp behoudt het vruchtgebruik in deze pacht zolang hij 

leeft. 
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Johannes de Gheldorp sutor filius quondam Franconis hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam dicto Johanni ab Henrico 

Snoec filio Theoderici Snoec prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo doliatori filio quondam (dg: Nij) Jacobi Cleijnman ad opus sui et 

ad opus suorum liberorum ab ipso et Aleijde sua uxore filia naturali 

(dg: -s) dicti Johannis pariter genitorum et generandorum cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui #et suorum heredum# deponere tali annexa 

conditione quod alter dictorum Arnoldi et (dg: Johannis) #Aleijdis# 

diutius vivens predict[am] paccionem integraliter levabit ad eius vitam 

post decessum eorundem ad predictos eorum liberos ab eis genitos et 

generandos hereditarie devolvendam salvo dicto Johanni de Gheldorp suo 

usufructu in paccione predicta quoad eius vitam et non ultra. Testes 

Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 152r 07 vr 26-06-1405. 

(dg: voornoemde {maar zal toch dezelfde zijn}) Johannes zvw Franco van 

Braechusen schoenmaker droeg over aan voornoemde Arnoldus tonmaker zvw 

Jacobus Cleijnman, tbv hem en zijn kinderen door hem verwekt bij zijn vrouw 

Aleijdis ndv {voornoemde} Johannes van Gheldorp schoenmaker zvw Franco een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, aan 

voornoemde Johannes verkocht door Petrus van Colle van Geldorp. Voornoemde 

Johannes behoudt het vruchtgebruik in deze pacht zolang hij leeft. 

 

(dg: dictus) Johannes filius quondam Franconis de Braechusen sutor 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendum venditum dicto Johanni a Petro de Colle de 

Geldorp prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo ad opus 

sui et ad opus dictorum suorum liberorum cum litteris et jure promittens 

ut supra addita conditione ut supra salvo ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 152r 08 vr 26-06-1405. 

Voornoemde Arnoldus tonmaker zvw Jacobus Cleijnman beloofde aan voornoemde 

Johannes zvw Franco van Braechusen schoenmaker een lijfrente van 10 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den 

Bosch, naast de Korenmarkt, tussen erfgoed van Aleijdis wv Martinus Monic 

enerzijds en erfgoed van Theodericus die Haen anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni (dg: h) 

vitalem pensionem X solidorum monete anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis et non ultra nativitatis Domini ex domo et area (dg: dicti) sita 

in Busco juxta forum (dg: pis) bladi inter hereditatem Aleijdis relicte 

quondam Martini Monic ex uno et inter hereditatem Theoderici die Haen ex 

alio ut dicebat (dg: hereditarie supportavit) promittens super omnia 

warandiam. Testes datum supra. 

 

1184 f.152v. 

 sabbato post Johannis: zaterdag 27-06-1405. 

 in festo Petri et Pauli: maandag 29-06-1405. 

 

BP 1184 f 152v 01 za 27-06-1405. 

Theodericus Rover nzvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Theodericus van 

der Voert de helft, die aan Theodericus Rover behoort in de navolgende 

beesten en varend goed, op de hoeve gnd Rijsingen van voornoemde 

Theodericus Rover, in Sint-Oedenrode, te weten in 6 paarden, 18 stuks 

hoornvee en 72 schapen. Voornoemde Theodericus Rover zal voornoemde helft 

te schats recht houden van voornoemde Theodericus van der Voert. Nadat 

Theodericus van der Voert van voornoemde helft ontvangen zal hebben 54 

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

gerekend, zal voornoemde helft voor één helft van voornoemde Theodericus 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 109 

Rover zijn en voor de andere helft van voornoemde Theodericus van der 

Voert. Alleen een brief voor Theodericus Rover. 

 

[E]t non fiet [nis]i una littera pro [T]heoderico (dg: van der Voert) 

Rover. Solvit. 

Theodericus Rover filius domini quondam (dg: Henrici de Dommellen) 

#Emondi# Rover militis medietatem ad se spectantem in bestiis et bonis 

pecoralibus infrascriptis consistentibus in manso dicto Rijsingen dicti 

Theoderici sito in parrochia de Rode sancte Ode videlicet in sex equis 

(dg: X) XVIII bestiis pecoralibus dictis horenvede LXXII ovibus (dg: 

atque medietatem ad se spectantem in bestiis et bonis pecoralibus) ut 

dicebat legitime vendidit Theoderico van der Voert promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione quod (dg: 

dictus Theodericus van) dictus Theodericus premissam #medietatem# et inde 

evenientia tenebit et anutriet ad jus stabilitionis quod exponetur te 

scats recht #a dicto Theoderico van der Voert# et postquam ipse 

Theodericus van der Voert de predicta medietate et omnibus inde 

proveniendis et enutriendis receperit et levaverit (dg: XXVII) #LIIII# 

novos Gelre gulden scilicet novem boddrager vel X (dg: -III aude) Vlems 

#pl# pro quolibet gulden computato quod tunc dicta medietas erit mediatim 

dicti Theoderici Rover et mediatim dicti Theoderici van der Voert. Testes 

Berwout et Tijt datum sabbato post Johannis. 

 

BP 1184 f 152v 02 za 27-06-1405. 

Voornoemde Theodericus Rover verkocht aan voornoemde Theodericus van den 

Voert de helft die aan voornoemde Theodericus Rover behoort in de beesten 

en het varende goed op de hoeve van voornoemde Theodericus Rover, gnd 

sHertogen Hoeve, in Sint-Oedenrode, op welke hoeve Henricus Houthem als 

hoevenaar woont, te weten in 4 paarden en 14 stuks hoornvee. Voornoemde 

Theodericus Rover houdt voornoemde helft te schattingsrecht van voornoemde 

Theodericus van den Voert. Nadat voornoemde Theodericus van der Voert van 

voornoemde helft 27 nieuwe Gelderse gulden van dezelfde waarde als 

hierboven {9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend} 

ontvangen zal hebben, zal voornoemde helft voor één helft van voornoemde 

Theodericus Rover zijn en voor de andere helft van voornoemde Theodericus 

van den Voert. Alleen een brief voor Theodericus van den Voert. 

 

Et non fiat littera nisi pro Theoderico van den Voert. Solvit. 

Dictus Theodericus Rover medietatem ad se spectantem in bestiis et bonis 

pecoralibus consistentibus in manso dicti Theoderici dicto sHertogen 

Hoeve sito in parrochia de Rode in quo manso Henricus Houthem residet 

tamquam colonus videlicet in quatuor equis XIIII bestiis pecoralibus 

dictis horenvede ut dicebat legitime vendidit dicto Theoderico van den 

Voert promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

annexa conditione quod dictus Theodericus Rover predictam medietatem et 

omnia in de enutrienda tenebit ad jus stabilitionis quod exponetur te 

scattingen recht a predicto Theoderico van den Voert in manso predicto et 

postquam dictus Theodericus van der Voert ab huiusmodi medietate 

preceperit et levaverit XXVII novos Gelre gulden !valorem ut supra quod 

tunc dicta medietas bestiarum predictarum et inde enutriendatum erit 

mediatim dicti Theoderici Rover et mediatim dicti Theoderici van den 

Voert. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 152v 03 za 27-06-1405. 

Theodericus en Henricus, kvw Cristianus van den Hoevel, droegen over aan 

Maria ndvw Johannis Sloetel zvw Ghisbertus van den Dorenput een b-erfcijns 

van 5 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land van 

Bernardus van Loen, in Lithoijen, tussen Johannes Pape Jan gnd van Lijt 

enerzijds en Johannes Camp anderzijds, met een eind strekkend aan de tuin 

van voornoemde Bernardus aldaar, (2) ½ morgen land van voornoemde 

Bernardus, in Lithoijen, tussen Johannes die Hoessche enerzijds en Gerardus 
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van den Dijc anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg die daar 

ligt, (3) 2½ hont land van voornoemde Bernardus, in Lijttoijen, ter plaatse 

gnd Ver Truden Hoeve, tussen Johannes van den Bolke enerzijds en wijlen 

Johannes Bijeken anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Lijtter Grave, welke cijns voornoemde Johannes Sloetel gekocht had van 

voornoemde Bernardus van Loen, en welke cijns nu aan hen behoort. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Theodericus (dg: filius) #et Henricus liberi# quondam Cristiani van den 

Hoevel (dg: et Theodericus Henricus van den Hoevel) hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 

quodam jugere terre Bernardi de Loen sito in parrochia de Lijttoijen 

inter hereditatem Johannis Pape Jan dicti de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Johannis Camp ex alio tendente cum uno fine ad ortum eiusdem 

Bernardi ibidem situm atque ex dimidio jugere terre dicti Bernardi sito 

in parrochia de Lijttoijen inter hereditatem Johannis die Hoessche ex uno 

et inter hereditatem Gerardi van den Dijc ex alio tendente cum uno fine 

ad communem plateam ibidem jacentem necnon ex duobus et dimidio hont 

terre eiusdem Bernardi sitis in dicta parrochia ad locum dictum Ver 

Truden Hoeve inter hereditatem Johannis van den Bolke ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Bijeken ex alio tendentibus cum uno fine ad 

locum dictum Lijtter Grave quem censum (dg: dictus Bernardus de Loen e) 

Johannes Sloetel filius quondam Ghisberti van den Dorenput erga dictum 
!dictum Bernardum de Loen emendo acquisierat prout in litteris et quem 

nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Marie filie 

naturali dicti (dg: q) Johannis quondam Sloetel cum litteris et jure et 

arrestadiis promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Theodericus et Spina datum 

supra. 

 

BP 1184 f 152v 04 ma 29-06-1405. 

Johannes Nouden van Goirle droeg over aan zijn zoon Nijcholaus, door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Hilla dvw Boudewinus van den Poel, alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster 

Katherina. 

 

Johannes Nouden de Goirle omnia et singula bona sibi de morte quondam 

Katherine sue sororis successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Nijcholao suo filio (dg: 

promittens super omnia warandiam et obligationem de ex parte sui 

deponere) ab ipso Johanne et quondam Hilla sua uxore filia quondam 

Boudewini van den Poel pariter genito promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Wolph (dg: 

dictus) datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1184 f 152v 05 ma 29-06-1405. 

Voornoemde Johannes Nouden van Goirle droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Nijcholaus, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Hilla dvw Boudewinus van 

den Poel, het vruchtgebruik in (1) een stuk land, in Goirle, tussen 

Johannes zvw Walterus Meeus enerzijds en Aleijdis Ghisen en de haren 

anderzijds, (2) een cijns die Ghisbertus Posteel of een ander namens hem 

moet betalen aan voornoemde Johannes, gaande uit een stuk land met houtwas, 

in Goirle, gelegen voor de deur van het huis van Henricus Everdeij. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Dictus Johannes usufructum sibi competentem in pecia terre sita in 

parrochia de Goirle inter hereditatem Johannis filii quondam Walteri 

Meeus ex uno et inter hereditatem Aleijdis Ghisen et eius sociorum ex 

alio atque in quodam censu quem Ghisbertus Posteel aut alter causam ab eo 

habens dicto Johanni solvere tenetur annuatim ex pecia terre cum eius 

lignicrescentia sita in parrochia de Goirle ante januam domus Henrici 
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Everdeij ut dicebat legitime supportavit dicto Nijcholao suo filio simul 

cum omnibus arrestadiis dicti census promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.153r. 

 in festo Petri et Pauli: maandag 29-06-1405. 

 in vigilia Petri et Pauli: zondag 28-06-1405. 

 in crastino Petri et Pauli: dinsdag 30-06-1405. 

 

BP 1184 f 153r 01 ma 29-06-1405. 

Johannes zvw Willelmus Weert van Goirle verkocht aan Nijcholaus zv Johannes 

Nouden, door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Hilla dvw 

Boudewinus van den Poel, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Goirle, 

met Sint-Andreas in Goirle te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Goirle, naast de plaats gnd Abcoven, tussen Walterus van Goirle enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (2) 1 bunder beemd, in Goirle, naast de 

plaats gnd Abcoven, tussen Walterus van Goirle enerzijds en kv Walterus 

Weelman anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde kinderen, deze 

bunder reeds belast met 1 oude groot, (3) 4 lopen land, in Goirle, ter 

plaatse gnd Deijpenvenne, tussen Anselmus Pauwels enerzijds en Walterus Bac 

Tijmmermans soen anderzijds, (4) 2 stukken land, 5 lopen groot, in Goirle, 

naast de plaats gnd die Rijt, tussen Aleijdis wv Henricus Everdeij en haar 

kinderen enerzijds en Godefridus Ghizen anderzijds, met een eind strekkend 

aan de weg gnd aen die Rijt, tussen welke twee stukken land Arnoldus 

Moelner ongeveer één voet heeft liggen, de goederen belast met 

b-erfpachten, geschat op een totaal van 3 mud 10 lopen rogge. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Weert de Goirle hereditarie vendidit 

Nijcholao filio Johannis Nouden ab ipso Johanne et quondam Hilla sua 

uxore filia quondam Boudewini van den Poel pariter genito hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Goirle solvendam 

hereditarie (dg: p) Andree et in Goirle tradendam ex domo et orto sitis 

in parrochia de Goirle (dg: ad locum inter) juxta locum dictum Abcoven 

inter hereditatem Walteri de Goirle ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque ex bonario prati sita! in dicta parrochia juxta predictum 

locum Abcoven vocatum inter hereditatem Walteri de Goirle ex uno et inter 

hereditatem liberorum Walteri Weelman ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem liberorum predictorum (dg: ex alio) atque ex quatuor 

lopinatis terre sitis in dicta parrochia ad locum dictum Deijpenvenne 

inter hereditatem Anselmi Pauwels ex uno et inter hereditatem Walteri Bac 

Tijmmermans soen ex alio atque ex #duabus peciis terre# quinque lopinatas 

terre #continentibus# sitis in dicta parrochia juxta locum dictum die 

Rijt inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Henrici Everdeij et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi Moelner) Godefridi 

Ghizen ex alio tendentibus cum uno fine ad (dg: hereditatem) #viam# 

dictam #aen# die Rijt inter quas duas pecias terre predictas Arnoldus 

Moelner habet unam lopinatam terre vel circiter situatam ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: cens) uno grosso antiquo ex dicto bonario et (dg: 

hereditaria paccione) hereditariis paccionibus ad summam trium modiorum 

et decem lopinorum siliginis estimatis ex (dg: -inde) #premissis# prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus et Wolph datum in 

festo Pe Pau. 

 

BP 1184 f 153r 02 zo 28-06-1405. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os van Gewanden, Goeswinus Model van der 

Donc en Johannes van Boningen Sijmons soen beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv Anthonius etc, 12 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen op straffe van ½. 
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Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Gewanden Goeswinus Model van 

der Donc et Johannes (dg: B) de Boningen Sijmons soen promiserunt (dg: 

super o) indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus Anthonii etc XII 

aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

dimidii. Testes Theodericus et Wolph datum in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1184 f 153r 03 zo 28-06-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 153r 04 di 30-06-1405. 

Elizabeth dvw Leonius van Ponsendael droeg over aan Elizabeth van den Venne 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Rutgherus Willems soen beloofd 

had aan Petrus van Hijntham zvw Wernerus Werners soen, met Sint-Remigius-

Belijder te betalen, gaande uit een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Hardbeemde, tussen Johannes die Houwer enerzijds en Johannes Wijeric 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Petrus van Hijntham oom van 

voornoemde Elizabeth dvw Leonius in zijn testament aan haar had vermaakt. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Leonii de Ponsendael (dg: l) cum tutore 

hereditarium censum XX solidorum monete quem Rutgherus (dg: de Hijntham) 

Willems soen promiserat se daturum !soluturum Petro de Hijntham filio 

quondam Werneri Werners soen hereditarie Remigii confessoris #de et# ex 

pecia terre sita in parrochia de Scijnle in loco dicto Hardbeemde inter 

hereditatem Johannis die Houwer ex uno et inter hereditatem Johannis 

Wijeric ex alio prout in litteris quem censum dictus Petrus quondam de 

Hijntham avunculus dicte Elizabeth in eius testamento legaverat eidem 

Elizabeth predicte ut dicebat hereditarie supportavit Elizabeth van den 

Venne cum litteris et jure promittens (dg: super) cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Petri et suorum heredum deponere. Testes Tijt et Gerardus datum 

in crastino Pe Pau. 

 

BP 1184 f 153r 05 di 30-06-1405. 

Johannes van Bijnderen gaf uit aan zijn schoonzoon Theodericus die Weder 

van Helmont (1) een hoeve, gnd het Goet ten Loeck, in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, (2) 4 bunder beemd die bij de hoeve horen, in Erp, waarvan (2a) 3 

bunder naast de plaats gnd Wedels Foirt, (2b) 1 bunder ter plaatse gnd in 

het Goir, (3) ander toebehoren van de hoeve, zoals Johannes Ghiben soen 

deze goederen als hoevenaar beteelt; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijns uit voornoemde goederen, (b) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Erp, in Erp te leveren, gaande uit de ene voornoemde bunder, en 

thans voor (c) een n-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren. 

 

Solvit Theodericus II boddrager. 

Johannes de Bijnderen quendam mansum dictum tGoet ten Loeck situm in 

parrochia de Uden ad locum dictum Boekel atque quatuor bonaria prati ad 

dictum mansum spectantia sita in parrochia de Erpe quorum (dg: trium) 

tria (dg: ad locum) juxta locum dictum Wedels Foirt et quartum in loco 

dicto int Goir sita sunt atque ceteras attinentias dicti mansi singulas 

et universas quocumque locorum consistentes sive sitas prout Johannes 

Ghiben soen premissa cum suis attinentiis tamquam colonus ad presens 

colit et possidet ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico die 

Weder de Helmont suo genero ab eodem hereditarie possidendum pro censu 

domino fundi ex premissis atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Erpe et in Erpe tradenda ex predicto uno bonario 

prati solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione X modiorum 
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siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificationis et in 

Helmont tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 153r 06 di 30-06-1405. 

De gezusters Elizabeth en Clemencia, dvw Johannes van Boert, en de broers 

Henricus en Johannes, kv voornoemde Clemencia, verkochten aan Nijcholaus 

Scampart 1/3 deel dat aan hen behoort in een tuin, in Nuenen, tussen de 

dijk gnd des Mersmans Dijc enerzijds en Ywanus Stierken en voornoemde 

Nijcholaus anderzijds, met {f.153v} een eind strekkend aan kvw Mathijas 

Lombart, geheel de tuin belast met een b-erfcijns van 24 schelling 

paijment. 

 

Elizabeth et Clemencia sorores filie quondam Johannis de Boert #cum 

tutore# (dg: Henricus n Reijnerus) Henricus et Johannes fratres liberi 

(dg: quondam) dicte Clemencie terciam partem ad ipsos spectantem in 

quodam orto sito in parrochia de Nuenen inter aggerem dictum des Mersmans 

Dijc ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum quondam Mathije Lomba[rt] 

ex alio ut tendente cum uno fine ad hereditatem) Ywani Stierken #et# 

Nijcholai Scampart ex alio tendente [cum] 

 

1184 f.153v. 

 in crastino Petri et Pauli: dinsdag 30-06-1405. 

 in profesto visitationis Marie: woensdag 01-07-1405. 

 

BP 1184 f 153v 01 di 30-06-1405. 

Solvit. 

uno fine ad hereditatem liberorum quondam Mathije Lombart ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Nijcholao predicto promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXIIII solidorum pagamenti ex dicto integro orto 

solvendo. Testes Wolph et Gerardus datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1184 f 153v 02 di 30-06-1405. 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel droeg over aan Arnoldus zv 

Johannes zvw Arnoldus Truden soen een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

voornoemde Arnoldus met Sint-Jan moet betalen aan voornoemde Albertus, 

gaande uit 3 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, bij de plaats gnd 

Rovers Hostat, tussen Willelmus zvw Arnoldus Tielkini enerzijds en 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan Theodericus Scut, welke 

3 morgen voornoemde Arnoldus voor voornoemde cijns verkregen had van 

voornoemde Albertus. 

 

Solvit. 

Albertus de Kessel filius quondam (dg: W) Henrici de Kessel hereditarium 

censum trium librarum monete quem Arnoldus filius Johannis filii quondam 

Arnoldi Truden soen dicto Alberto solvere tenetur hereditarie Johannis ex 

tribus jugeribus terre sitis infra libertatem opidi de Busco apud locum 

dictum Rovers Hostat #ǂ {hier BP 1184 f 153v 03 invoegen}# que tria 

jugera terre dictus Arnoldus erga predictum Albertum pro predicto censu 

ad censum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Arnoldo cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Steenwech et Bathen soen datum 

supra. 

 

BP 1184 f 153v 03 di 30-06-1405. 

{ǂInvoegen in BP 1184 f 153v 02}. 

inter hereditatem Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini ex uno et inter 

hereditatem Engberti filii quondam Willelmi van den Yvenlaer (dg: dictus) 
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ex alio tendentibus cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum reliquo 

fine ad hereditatem Theoderici Scut. 

 

BP 1184 f 153v 04 di 30-06-1405. 

Voornoemde Arnoldus zv Johannes zvw Arnoldus Truden soen droeg over aan 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel het recht van weg vanaf de 

gemene weg over voornoemde drie morgen land tot aan drie andere morgen land 

die ernaast liggen en die eertijds waren van voornoemde Albertus en die nu 

behoren aan Theodericus Scut van Bucstel, zoals dat recht behoort aan 

Theodericus Scut en voornoemde Theodericus Scut laatstgenoemde drie morgen 

met het recht van weg over eerstgenoemde drie morgen verworven had van 

voornoemde Albertus. 

 

Dictus Arnoldus plenum jus viandi #a communi platea# per et ultra tria 

jugera terre predicta usque ad (dg: reliqua) #alia# tria jugera terre 

dudum dicti Alberti nunc ad Theodericum Scut de Bucstel spectantia sita 

contigue juxta primodicta (dg: jug) tria jugera terre prout huiusmodi jus 

viandi ad predictum Theodericum Scut pertin[et] et ipse Theodericus 

huiusmodi tria jugera terre cum jure viandi per primodicta tria jugera 

terre erga predictum Albertum acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Alberto promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 153v 05 di 30-06-1405. 

Rodolphus zvw Ghibo Vette ev Katherina dvw Arnoldus Lombart droeg over aan 

Hermannus Sticker zvw Theodericus Sticker een huis en erf, in Den Bosch, 

bij de brug gnd Heren Anffoerts Brugge, tussen erfgoed dat was van Arnoldus 

Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Jacobus van Bucstel zvw Ludingus zv 

Danijel van de Dijk anderzijds, welk huis en erf wijlen voornoemde Arnoldus 

Lombart verworven had van Johannes zvw Johannes Meelman, en van welk huis 

en erf voornoemde Rodolphus één helft verworven had van Rodolphus van der 

Meer en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Arnoldus Lombart en de andere 

helft aan voornoemde Katherina gekomen was na overlijden van haar ouders. 

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis Vette maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Arnoldi Lombart domum et (dg: -c) 

aream sitam in Busco prope pontem dictum Heren Anffoerts Brugge inter 

hereditatem que fuerat Arnoldi Tijmmerman ex uno et inter hereditatem 

Jacobi de Bucstel filii quondam Ludingi filii Danijelis de Aggere ex alio 

(dg: de qua domo et area dictus Rodolphus erga) quam domum et aream 

dictus quondam Arnoldus Lombart erga Johannem filium quondam Johannis 

Meelman acquisierat prout in litteris et de qua domo et area dictus 

Rodolphus unam medietatem erga Rodolphum van der Meer #et# (dg: maritum 

et tutorem legitimum) Aleijdem suam uxorem filiam dicti quondam Arnoldi 

Lombart acquisierat prout in litteris et reliquam medietatem primodictus 

Rodolphus dicte Katherine de morte quondam parentum eiusdem Katherine 

successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Hermanno 

Sticker filio quondam Theoderici Sticker cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: 

ex) impetitionem ex parte sui et dicte Katherine et dicti quondam Arnoldi 

Lombart deponere. Testes Wolph et Gerardus datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1184 f 153v 06 di 30-06-1405. 

Johannes Pijnappel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Pijnappel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 153v 07 di 30-06-1405. 

Ludekinus mit den Ymmen en Johannes zvw Ghibo van den Broec beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv Anthonius van Montefija etc, 36 oude Franse 
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schilden, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Ludekinus mit den Ymmen et Johannes filius quondam Ghibonis van den Broec 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus Anthonii de 

Montefija etc XXXVI aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Wolph et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 153v 08 wo 01-07-1405. 

Elizabeth dv Willelmus Wadepoel gaf uit aan Henricus zvw Lambertus Hutman 

(1) een erfgoed, 60 voet lang, in Den Bosch, aan een straatje dat loopt van 

de Hinthamerstraat naar het klooster Porta Celi, tussen erfgoed van 

voornoemde Elizabeth enerzijds en de stadsmuur, met een weg ertussen, 

anderzijds, welk erfgoed vóór bij het straatje 39 voet breed is en achter, 

naast een paal die daar staat, 36 voet, af te meten vanaf voornoemde muur 

richting de Hinthamerstraat, (2) een stuk erfgoed, 23 voet breed, gelegen 

aan het eind van het eerstgenoemde erfgoed, direct naast voornoemde paal, 

lijnrecht vanaf die paal strekkend tot aan de hoek van een boog van de 

stadsmuur, te weten de boog naast het rondeel die staat aan het eind van 

het erfgoed van voornoemde Elizabeth; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 

oude groten aan de hertog en thans voor (b) een n-erfcijns van 4 pond 10 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Elizabeth (dg: rel) filia Willelmi Wadepoel cum tutore quandam 

hereditatem (dg: ?j XXXIX #LX) sexaginta (dg: pe)# pedatas (dg: ante et 

sex XXXVI pedatas retro) in longitudine continentem #nunc# sitam in Busco 

ad viculum tendentem a vico Hijnthamensi versus conventum de Porta Celi 

inter hereditatem dicte Elizabeth ex uno et inter (dg: h) murum opidi de 

Busco quadam via interiacente ex alio et que hereditas continet ante 

juxta predictum viculum XXXIX pedatas et retro juxta quendam palum ibidem 

fixum XXXVI pedatas in (dg: longitudine) #latitudine# mensurando a muro 

predicto versus vicum Hijnthamensem atque partem hereditatis (dg: sitam 

ad) XXIII pedatas in latitudine continentem sitam ad finem hereditatis 

primodicte (dg: j) contigue juxta palum predictum et que pars hereditatis 

jamdicta tendit a dicto palo lineal[iter] ad (dg: an) conum arcus dicti 

muri opidi de Busco qui arcus proximor est turris dicte rondeel 

consistentis ad finem hereditatis dicte Elizabeth ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Henrico filio quondam Lamberti Hutman ab eodem 

hereditarie possidendam #pro# duobus grossis antiquis domino duci exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu quatuor librarum et X 

solidorum monete dando sibi ab alio nativitatis Johannis ex premissis 

promittens cum tutore super omnia habita et habenda (dg: ratam servare) 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Spina et Neijnsel datum in profesto visitationis 

Marie. 

 

BP 1184 f 153v 09 wo 01-07-1405. 

Willelmus Wadepoel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Wadepoel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.154r. 

 in profesto visitationis Marie: woensdag 01-07-1405. 

 in festo Petri et Pauli: maandag 29-06-1405. 

 

BP 1184 f 154r 01 wo 01-07-1405. 

Henricus Cracht zvw Wijnricus Cracht verkocht aan Rutgherus van Geldorp, 

tbv Johannes Ludolfs van Venlo, 1/3 deel dat aan hem behoort in een huis, 

erf en tuin, in Den Bosch, aan de plaats gnd Uilenburg, tussen erfgoed van 

voornoemde Henricus enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus Ledige 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 
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Henricus Cracht filius quondam Wijnrici Cracht terciam partem ad se 

spectantem in domo area et orto sitis in Busco ad locum dictum Ulenborch 

inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi Ledige ex alio (dg: tendentibus a dicto vico Ulenborch vocato a) 

ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero de Geldorp ad opus Johannis 

Ludolfs de Venlo promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

Spina et Neijnsel datum in profesto visitationis Marie. 

 

BP 1184 f 154r 02 ma 29-06-1405. 

Willelmus van den Laer mesmaker, Everardus van Bruggen en Reijnerus Scaden 

beloofden aan Andreas van Drodis etc 22 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus van den Laer cultellifex Everardus de Bruggen et Reijnerus 

Scaden promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis etc XXII aude 

scild Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

Theodericus et Wolph datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1184 f 154r 03 wo 01-07-1405. 

Arnoldus Cleijnael droeg over aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken een 

stukje moer met ondergrond en putten, in Moergestel, ter plaatse gnd die 

Hilt, beiderzijds tussen voornoemde Johannes, met een eind strekkend aan de 

weg gnd die Rugge. 

 

Arnoldus Cleijnael particulam terre dicte moer #cum suo fundo et puteis 

dictis putten# sitam in parrochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum 

dictum die Hilt inter hereditatem Johannis filii quondam (dg: Jo) 

Danijelis de Vladeracken ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno 

fine ad viam dictam die Rugge prout huiusmodi particula ibidem sita est 

et ad dictum Arnoldum ad presens pertinere dinoscitur ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Spina et Neijnsel datum in profesto 

visitationis. 

 

BP 1184 f 154r 04 wo 01-07-1405. 

Johannes, Albertus en Theoderica, kvw Albertus Goeswijns soen, verkochten 

aan Ludovicus zvw Goeswinus Lodewijchs soen 2 morgen land, in Kessel, ter 

plaatse gnd Voerbroect, tussen erfgoed gnd der Heijliger Lant en Johannes 

van Gewanden enerzijds en erfg vw voornoemde Goeswinus Lodewijchs soen 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen 

binnenlands gelegen. 

 

Johannes Albertus fratres et Theoderica eorum soror liberi quondam 

Alberti Goeswijns soen cum tutore duo jugera terre sita in parrochia de 

Kessel ad locum dictum Voerbroect inter hereditatem dictam der Heijliger 

Lant et hereditatem Johannis de Gewand[en] ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Goeswini Lodewijchs soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Ludovico filio dicti 

quondam Goeswini Lodewijchs soen promittentes indivisi cum tutore super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promittens insuper primodictus Johannes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken aqueduc[tibus] et 

fossatis et sluijsis ad premissa spectantibus et bijnnen lands sitis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 154r 05 wo 01-07-1405. 

Goeswinus zvw voornoemde Albertus deed afstand. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Goeswinus filius dicti quondam Alberti super premissis et jure ad opus 
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dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 154r 06 wo 01-07-1405. 

Jordanus zvw Johannes zvw Jordanus Quadens soen droeg over6 aan Jordanus 

van den Loet een b—erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Son, die wijlen 

voornoemde Johannes beloofd had aan Willelmus zvw Lambertus van den 

Arennest, met Lichtmis in Breugel te leveren, welke pacht wijlen voornoemde 

Johannes verworven had van voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

#Jordanus filius# #quondam# Johannis filius! quondam Jordani Quadens soen 

hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de Zonne quam 

paccionem dictus quondam !Johannes promiserat se daturum et soluturum 

Willelmo filio quondam Lamberti van den Arennest hereditarrie 

purificationis et in Broegel tradendam quam paccionem dictus quondam 

Johannes erga predictum Willelmum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Jordano van den Loet (dg: filio) cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis sui patris deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 154r 07 wo 01-07-1405. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken ev Gertrudis dvw Johannes Zeghers soen droeg 

over aan Gertrudis van Eijndoven dvw Hermannus van Eijndoven 20 schelling 

b-erfcijns, aan hem behorend in 3 pond b-erfcijns, een helft te betallen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, van welke 3 pond (1) 40 

schelling gaan uit een huis en erf van Henricus Steenwech, waarin hij 

woonde, in Den Bosch, aan de Markt, (2) 20 schelling uit (2a) een huis en 

erf van Arnoldus schedemaker, (2b) een huis en erf van wijlen Katherina 

Vrodevrouwe, waarin zij overleed, betaald moeten worden, te weten de 

laatstgenoemde 20 schelling uit het huis en erf van Arnoldus en het huis en 

erf van wijlen Katherina, welke 20 schelling aan voornoemde Henricus en 

Gertrudis gekomen waren na overlijden van Oda dv Hadewigis dvw Gerardus van 

Neijnsel, tante van voornoemde Gertrudis. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken maritus et tutor legitimus 

Gertrudis sue uxoris filie quondam Johannis Zeghers soen XX solidos 

hereditarii census (dg: de he) ad (dg: ipsum spe) ipsum spectantes in 

tribus libris hereditarii census (dg: de quin) solvendis hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de quibus tribus libris dicti census 

XL solidi de domo et area Henrici Steenwech in qua ipse morabatur sita in 

Busco ad forum atque (dg: XL) XX solidi dicti census de domo et area 

Arnoldi vaginatoris et de domo et area quondam Katherine Vrodevrouwe in 

qua ipsa decessit annuatim sunt solvendi #prout in litteris# scilicet 

(dg: ...) illos XX solidos (dg: p) ultimodictos dicti (dg: j) census 

solvendos ex dicta domo et area dicti Arnoldi et de domo et area dicte 

quondam Katherine et qui XX solidi dicti census dictis Henrico et 

Gertrudi de morte quondam Ode sororis Hadewigis filie quondam Gerardi de 

Neijnsel matertere dicte Gertrudis successione sunt advoluti ut dicebat 

hereditarie supportavit Gertrudi de Eijndoven filie quondam Hermanni de 

Eijndoven (dg: p) cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: deponere testes) et dicte 

quondam Hadewigis et suorum heredum deponere. Testes Spina et Neijnsel 

datum in profesto visitationis. 

 

BP 1184 f 154r 08 wo 01-07-1405. 

Margareta dvw Gerardus van Dommellen droeg over aan Elizabeth van Dommellen 

dvw Godefridus van Dommellen (1) alle goederen die aan haar gekomen waren 

                         
6 Vergelijk: BP 1184 f 154v 01 wo 01-07-1405; waarschijnlijk dezelde akte. 
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na overlijden van Elizabeth ndvw Arnoldus van Dommellen en haar kroost, (2) 

alle goederen die aan haar zullen komen na overlijden van wie dan ook. 

 

Solvit. 

Margareta filia quondam Gerardi de Dommellen cum tutore omnia et singula 

bona sibi de morte quondam (dg: Eli) Elizabeth filie naturalis quondam 

Arnoldi de Dommellen et eius prolis successione advoluta atque omnia et 

singula bona dicte Margarete de morte quarumcumque personarum successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Elizabeth de Dommellen filie quondam Godefridi de 

Dommellen promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.154v. 

 in profesto visitationis Marie: woensdag 01-07-1405. 

 

BP 1184 f 154v 01 wo 01-07-1405. 

Jordanus zvw Johannes zvw Jordanus Quadens soen droeg7 over aan Jordanus 

gnd van den Loete een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Son, met 

Lichtmis in Breugel te leveren, gaande uit (1) een stuk roggeland, in 

Breugel, tussen Henricus Heijnen soen enerzijds en Johannes Braecmans 

anderzijds, (2) een stuk eusel, in Breugel, op het water gnd die Dommel, 

tussen de Dommel enerzijds en kvw Ludekinus gnd Lude van den Eijnde 

anderzijds, welke pacht wijlen eerstgenoemde Johannes verworven had van 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest. Voornoemde Jordanus van den Loet 

noch een ander namens hem zal voornoemde pacht manen op de helft die aan 

eerstgenoemde Jordanus behoort van het stuk eusel. 

 

Solvit. 

Jordanus filius quondam Johannis filii quondam Jordani Quadens soen 

hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de Zonne solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Bu) Broeghel tradendamm ex quadam 

pecia terre siliginee sita in parrochia de Broeghel inter hereditatem 

Henrici Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Braecmans ex 

alio atque ex pecia terre dicta een eeusel sita in dicta parrochia supra 

aquam dictam die Dommel inter eandem aquam ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Ludekini dicti Lude van den Eijnde ex alio quam 

paccionem primodictus quondam Johannes erga Willelmum filium quondam 

Lamberti van den Arennest acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Jordano dicto van den Loete cum litteris et (dg: jure pro) 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis sui patris deponere tali annexa 

conditione quod #nec# predictus Jordanus van den Loet #nec alter causam 

ab eo habens# predictam paccionem (dg: non) monebit ad et supra 

medietatem (dg: dicte pecie terre eeusel vocate ad) ad primodictum 

Jordanum spectantem pecie terre predicte eeussel vocate ut ipse Jordanus 

van den Loet palam recognovit. Testes Spina et Neijnsel datum in (dg: 

parrochia) profesto visitationis. 

 

BP 1184 f 154v 02 wo 01-07-1405. 

Beatrix wv Reijnerus Noijden beloofde aan Franco van Keulen gedurende 6 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405), elk jaar met 

Pinksteren 10 Rijnse gulden, 16½ botdrager voor 1 Rijnse gulden gerekend, 

te betalen, voor het eerst met Pinksteren aanstaande. 

 

Beatrix relicta quondam Reijneri Noijden promisit super omnia se daturum 

et soluturum Franconi de Colonia ad spacium sex annorum festum 

penthecostes proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

sex annorum decem Rijnssche gulden scilicet XVI et dimidium boddrager pro 

                         
7 Vergelijk: BP 1184 f 154r 06 wo 01-07-1405; waarschijnlijk dezelde akte. 
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quolibet Rijnssche gulden computato in festo penthecostes et primo primo 

termino penthecostes proxime futurum. Testes Theodericus et (dg: Spina) 

#Goeswinus# datum supra. 

 

BP 1184 f 154v 03 wo 01-07-1405. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van Scherpenberch verkocht aan Petrus Boijdekens 

een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Hilvarenbeek te leveren, gaande uit een akker, gnd die Wijacker, in 

Hilvarenbeek, naast de weg gnd die Gruenstraet, naast Hadewigis Zegheri 

enerzijds, met een eind strekkend aan Hermannus Solbolle en met het andere 

eind aan Johannes die Dreijer. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai (dg: de) van Scherpenberch hereditarie 

vendidit (dg: Pet) Petro Boijdekens hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: supra hereditates infrascriptas) in Beke predicta 

tradendam ex quodam agro terre dicti venditoris #dicto die Wijacker# sito 

in parrocha de Hildwarenbeke juxta vicum dictum die Gruenstraet inter 

hereditatem Hadewigis Zegheri ex uno !tendente cum uno fine ad 

hereditatem Hermanni Solbolle et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

die Dreijer ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 154v 04 wo 01-07-1405. 

Godefridus Eckerman droeg over aan Mathijas zv Mathijas Aelbrechts soen een 

beemd, gnd den Noutenbeemt, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, beiderzijds 

tussen Godefridus Eckerman, met beide einden strekkend aan de gemeint 

aldaar, welke beemd voornoemde Godefridus gekocht had van Arnoldus Rover 

van der Lake. Voornoemde Mathijas zal de beemd aan de noordkant omwallen, 

zó dat voornoemde Godefridus daarvan geen schade heeft. Mathijas zal in het 

kamp een waterlaat onderhouden, zó dat het water vrij kan stromen, het kamp 

van voornoemde Godefridus in. Voornoemde Godefridus mag zijn erfgoederen 

beheijmen direct naast de omheining die voornoemde Mathijaa aldaar gaat 

maken. Voor voornoemde Godefridus uit deze beemd gereserveerd een 

n-erfcijns van 1 oude groot en een n-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Godefridus Eckerman quoddam pratum dictum den Noutenbeemt situm in 

parrochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Godefridi 

Eckerman ex utroque latere coadiacentem tendens cum utroque fine ad 

communitatem ibidem quod pratum dictus Godefridus erga Arnoldum Rover 

(dg: van de Plaet) #van der# Lake emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Mathije filio Mathije Aelbrechts soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali conditione quod dictus Mathijas circumvallabit 

dictum pratum perpetue in latere versus septentrionem sic quod dicto 

Godefrido dampna exinde non evenenient et quod idem Mathijas tenebit ac 

servabit in dicto campo quendam aqueductum sic quod aque pro tempore 

libere ac commode effluere poterint in campum dicti Godefridi (dg: prout 

alter palam recognovit) salvo etiam quod dictus Godefridus poterit suas 

hereditates ibidem sitas perpetue circumvallare quod exponetur beheijmen 

continue seu immediate ad sepes per predictum Mathijam ibidem faciendas 

ut alter recognovit (dg: testes) salvo! sibi hereditario censu unius 

antiqui grossi et hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: ex) 

eidem exinde solvendis ut dicebat. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 154v 05 wo 01-07-1405. 

Voornoemde Mathijas zv Mathijas beloofde uit voornoemde beemd aan 

voornoemde Godefridus Eckerman (1) een n-erfrente van 1 oude groot, met 

Allerheiligen te betalen, (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 
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Oirschot, met Lichtmis in Oirschot, ter plaatse gnd Best, te leveren. 

 

Dictus Mathijas filius Mathije promisit se daturum et soluturum dicto 

Godefrido Eckerman hereditarium redditum unius antiqui grossi anno 

quolibet hereditarie omnium sanctorum atque hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Oerscot #hereditarie purificationis# et in 

parrochia de Oerscot ad locum dictum Best tradendam ex dicto prato. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 154v 06 wo 01-07-1405. 

Theodericus Mertens, Henricus Arts soen, Godefridus Boden soen van Herlaer 

en Thomas Colen soen beloofden aan Willelmus van Laervenne en Willelmus 

Loijer 84 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met 

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

 

Theodericus Mertens Henricus Arts soen et Godefridus Boden soen de 

Herlaer et Thomas Colen soen promiserunt indivisi super omnia Willelmo de 

Laervenne et Willelmo Loijer seu eorum alteri LXXXIIII nu Gelre gulden 

scilicet IX boddrager pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 154v 07 wo 01-07-1405. 

Albertus zvw Nijcholaus Daems soen van den Kerchove verkocht aan Egidius 

zvw Egidius gnd Lang Gielijs een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft van een kamp, 

2 bunder groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Bossche Buenre, tussen 

erfg vw Thomas Daems soen enerzijds en een steeg gnd die Bruggensche Steghe 

anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, gnd den Rijtcloet, in Rosmalen, 

tussen Henricus Becker enerzijds en Theodericus Tolinc anderzijds, (3) een 

huis, erf en tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, in Hintham, tussen 

Cristina Tielmans enerzijds en Johannes Tielmans soen anderzijds, de 2 

bunder reeds belast met 20 schelling gemeen paijment en het huis, erf en 

tuin met 10 lopen rogge b-erfpacht. 

 

Albertus filius quondam Nijcholai Daems soen van den Kerchove hereditarie 

vendidit Egidio (dfg: dicto) filio quondam Egidii dicti Lang Gielijs 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate cuiusdam 

campi duo bonaria terre continentis siti in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum die Bossche Buenre inter hereditatem heredum quondam Thome 

Daems soen ex uno et inter quamdam stegam dictam die Bruggensche Steghe 

ex alio atque ex una sextariata terre siliginee (dg: sita in) dicta den 

Rijtcloet sita in dicta parrochia inter hereditatem Henrici Becker ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Tolinc ex alio atque ex domo area et orto 

sitis infra libertatem de Busco in Hijntham inter hereditatem Cristine 

Tielmans ex uno et hereditatem Johannis Tielmans soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XX solidis communis pagamenti ex dictis duobus bonariis 

prati atque decem lopinis siliginis hereditarie paccionis ex dictis domo 

area ac orto #prius# solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.155r. 

 in profesto visitationis Marie: woensdag 01-07-1405. 

 in crastino visitationis Marie: vrijdag 03-07-1405. 

 

BP 1184 f 155r 01 wo 01-07-1405. 

Walterus zvw Danijel van den Stadeacker droeg over aan Ghisbertus zv 

Johannes Scampart, tbv zijn voornoemde vader Johannes, 3 pond goed en 

wettig paijment b-erfcijns, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 3 

delen van een beemd met toebehoren, gnd die Leonijs Beempt, in Westerhoven, 
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naast de gemeint, over welke beemd het water gnd die Keerspe stroomt, (2) 

een stuk land, gnd die Heije Acker, in Westerhoven, beiderzijds naast kv 

Johannes Scuermans, (3) een stuk land, in Westerhoven, met een zijde aen 

die Loever Bossche, en anderzijds naast Theodericus Delien soen, welke 3 

pond erfcijns Arnoldus Danels soen van den Stadeacker, tbv zijn vader 

Danijel en zijn erfgenamen, gekocht8 had van Johannes Leonijs soen van 

Westerhoven. De brief overhandigen aan hem of Johannes Hoernken. 

 

Walterus filius quondam Danijelis van den Stadeacker tres libras boni et 

legalis pagamenti hereditatii census solvendas quolibet anno Martini 

hyemalis ex tribus partibus unius prati cum suis attinentiis dicti die 

Leonijs Beempt siti in parrochia de Westerhoven juxta communitatem per 

quod pratum (dg: transit) decurrit quedam aqua dicta die Keerspe item ex 

(dg: una) una pecia terre dicta die Heije Acker sita in dicta parrochia 

juxta hereditatem liberorum Johannis Scuermans ab utroque latere atque ex 

una pecia terre sita in dicta parrochia aen die Loever Bossche cum uno 

latere et juxta hereditatem Theoderici Delien soen cum alio latere quas 

tres libras hereditarii census Arnoldus Danels soen van den Stadeacker ad 

opus Danijelis sui patris et suorum heredum erga Johannem (dg: H) Leonijs 

soen van Westerhoven emendo acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Johanni) Ghisberto filio Johannis Scampart ad opus 

eiusdem Johannis sui patris promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

in profesto visitationis. Tradatur littera sibi vel Johanni Hoernken. 

 

BP 1184 f 155r 02 wo 01-07-1405. 

Johannes Buc van Lijt zv Johannes en Bartholomeus Wedigen beloofden aan 

Godescalcus Dircs soen 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes Buc van Lijt filius Johannis et Bartholomeus Wedigen promiserunt 

indivisi super omnia Godescalco Dircs soen XXIIII nu Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 155r 03 wo 01-07-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 155r 04 vr 03-07-1405. 

Goderadis dvw Johannes Bije van Zundert droeg over aan Ludolphus Buc van 

Boemel, tbv Johannes van Carcscot van Breda ¼ deel dat aan haar behoort in 

10 pond b-erfrente, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend, halverwege mei te betalen, gaande uit goederen 

van Johannes heer van Megen, in Macharen, waarop {hier staan: ..} Luijtinc 

woont, welke goederen volgens voornoemde Johannes tussen 24 en 25 bunder 

groot zijn en die zijn allodium zijn, vrij van cijns en dijk, welke rente 

Wellinus Cnoden soen poorter in Den Bosch gekocht had van voornoemde 

Johannes heer van Megen, met de beloften die Gerlacus zv Gerlacus Cnode zvw 

Gerlacus Cnode aan voornoemde Goderadis deed mbt de overhandiging van de 

brief. Met achterstallige termijnen. 

 

Goderadis filia quondam Johannis Bije de Zundert cum tutore quartam 

partem ad se spectantem in X libris annui et perpetui redditus grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato dandis et solvendis anno quolibet pro medio tempore mensis maii 

de bonis (dg: dicti Johannis in Macharen sitis) Johannis domini de Meghen 

                         
8 Gezocht op “Westerho”: dit contract niet gevonden. 
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in Macharen (dg: sitis) consistentibus in quibus {hier staan: ..} 

Luijtinc moratur que bona dictus Johannes inter viginti quatuor et XXV 

jugera continere et suum allodium absque censu et aggere esse dicebat et 

quem (dg: censum) #redditum# Wellinus Cnoden soen burgensis in Busco (dg: 

pre) erga predictum (dg: dominum) Johannem dominum de Meghen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Ludolpho Buc de 

Boemel ad opus Johannis de Carcscot de Breda #cum promissionibus quas 

Gerlacus filius Gerlaci Cnode filii quondam Gerlaci Cnode promiserat 

dicte Goderadi de tradendo sibi litteram pretactam# (dg: cum prom et) cum 

omnibus arrestadiis sibi deficientibus promittens (dg: super omnia) cum 

tutore super omnia ratam servare et obligationemm ex parte sui deponere. 

Testes Spina et Gerardus datum in crastino visitationis. 

 

BP 1184 f 155r 05 vr 03-07-1405. 

Johannes van Goch ev Mechtildis, en Theodericus van Lijer ev Gertrudis, 

wettige dvw Arnoldus van Rijderwert, droegen over aan Gerardus Wolf van 

Campen alle goederen die aan hen en hun echtgenoten gekomen waren na 

overlijden van Petrus van Voerne wettige zvw voornoemde Arnoldus, waar ook 

gelegen onder Danssic of elders. {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Goch maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et 

Theodericus de Lijer maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filiarum #legitimarum# quondam Arnoldi de Rijderwert omnia et singula 

bona eis et dictis eorum uxoribus legitimis de morte quondam Petri de 

(dg: Voir) Voerne filii olim legitimi dicti quondam Arnoldi successione 

advoluta aut quovis modo competentia quocumque locorum infra civitatem de 

Danssic aut alibi consistentia sive sita ut dicebat hereditarie (dg: s) 

tradiderunt et supportaverunt Gerardo Wolf de Campen promittentes 

indivisi super omnia ratam servare. 

 

BP 1184 f 155r 06 vr 03-07-1405. 

Hr Henricus van Huerne heer van Perweijs en Theodericus van Ghemert 

beloofden aan Henricus Cluecinc Vinckevens soen 100 nieuwe Gelderse gulden, 

9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 14½ Engelse 

nobel of de waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1405) te betalen. 

Overhandigen aan hem of aan Arnoldus Coenen. 

 

Solverunt. Due littere. 

Dominus Henricus de Huerne dominus de Perewijs et Theodericus de Ghemert 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Cluecinc (dg: ce) Vinckevens 

soen centum novos Gelre gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato et XIIII et dimidium Engels nobel vel valorem 

ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et 

Wolph datum in crastino visitationis Marie. Tradatur sibi vel Arnoldo 

Coenen. 

 

BP 1184 f 155r 07 vr 03-07-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 155r 08 vr 03-07-1405. 

Walterus Vos wonend ter plaatse gnd Oetheren verkocht aan Albertus zvw 

Albertus Hillen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Vught Sint-

Lambertus, voor de villa van Vlijmen, tussen wijlen Arnoldus Stamellart van 

Spanct enerzijds en Zeelkinus zvw Johannes Zelen soen anderzijds. 

 

Walterus Vos commorans in loco dicto Oetheren hereditarie vendidit 

Alberto filio quondam Alberti Hillen soen hereditariam paccionem unius 
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modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex bonario prati sito in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti (dg: in) ante villam de Vlijmen inter hereditatem quondam 

Arnoldi Stamellart de Spanct ex uno et inter hereditatem Zeelkini filii 

quondam Johannis Zelen soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: alter 

repromisit) sufficientem facere. Testes Tijt et Gerardus datum in 

crastino visitationis. 

 

1184 f.155v. 

 in crastino visitationis Marie: vrijdag 03-07-1405. 

 in crastino Margarete: dinsdag 14-07-1405. 

 

BP 1184 f 155v 01 vr 03-07-1405. 
Thomas† Hillen soen. 

1. Laurencius. 

2. Katherina. 

3. Hilla (*) Johannes Coelborner zvw Henricus. 

4. Gerardus† (*) Elizabeth. 

a. Petrus en zijn onmondige broers en zusters (BP 1184 f 155v 02): 

b. Thomas. 

c. Gerardus. 

d. Johannes. 

e. Anthonius. 

f. Elizabeth. 

g. Katherina. 

h. Bertradis. 

5. Albertus zvw Thomas Hillen soen (BP 1184 f 155v 03), tevens voor zijn uitlandige broer: 

6. Walterus zvw voornoemde Thomas. 

Laurencius en Katherina, kvw Thomas Hillen soen, Johannes Coelborner zvw 

Henricus ev Hilla dvw voornoemde Thomas, Elizabeth wv Gerardus zvw 

voornoemde Thomas en Petrus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus, 

verkochten aan Walterus Vos, tbv Henricus van den Dommellen, (1) de helft 

die aan hen behoort in de helft van een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd Oeteren, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Jordanus 

van den Oetheren anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

Neijnsel en met het andere eind aan erfgoed van de Tafel van de H.Geest in 

Vught, (2) de helft die aan hen behoort in de helft van de helft van ½ 

morgen land, aldaar, tegenover voornoemd stuk land, over de gemene weg, 

tussen een gemene weg enerzijds en kvw Willelmus van den Hazeldonc 

anderzijds, welk stuk land en helft van de ½ morgen Thomas zvw voornoemde 

Thomas Hillen soen gekocht had van Gertrudis dvw Theodericus van den 

Hazeldonc. 

 

Solvit sex grossos. 

Laurencius (dg: filius) et Katherina liberi quondam Thome Hillen soen 

(dg: ?o) Johannes Coelborner filius quondam Henrici maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam Thome et Elizabeth relicta 

quondam Gerardi filii dicti quondam Thome cum tutore et Petrus filius 

dictorum Elizabeth et quondam Gerardi medietatem ad se spectantem #in 

medietate# pecie terre site in parrochia de Vucht sancti Lamberti in loco 

dicto Oeteren inter communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam 

Jordani van den Oetheren ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem 

Johannis de Neijnsel et cum reliquo fine ad hereditatem mense sancti 

spiritus in Vucht atque medietatem ad ipsos spectantem in medietate 

#medietatis# dimidii jugeris terre siti ibidem in opposito dicte pecie 

terre ultra dictam plateam inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Hazeldonc ex alio quas 

peciam terre et medietatem dimidii jugeris terre Thomas filius dicti 

quondam Thome Hillen soen erga Gertrudem filiam quondam Theoderici van 

den Hazeldonc emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt #Waltero Vos ad opus# Henrici van den Dommellen (dg: cum) 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 
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et dicti quondam Thome filii quondam Thome Hillen soen (dg: et) deponere. 

Testes Tijt et Gerardus datum in crastino visitationis. 

 

BP 1184 f 155v 02 vr 03-07-1405. 

Voornoemde Elizabeth en haar zoon Petrus beloofden dat Thomas, Gerardus, 

Johannes, Anthonius, Elizabeth, Katherina en Bertradis, onmondige kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus, afstand zullen doen zodra ze 

meerderjarig zijn. 

 

(dg: dictus Petrus et El) Dicti Elizabeth et Petrus eius filius cum 

tutore promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Thomam Gerardum 

Johannem Anthonium Elizabeth (dg: et) Katherinam et Bertradem liberorus 

predictorum Elizabeth et quondam Gerardi #dum ad annos pubertatis 

pervenerint# super predicta medietate medietatis pecie terre et medietate 

medietatis medietatis dimidii jugeris terre ad opus dicti (dg: emptoris) 

#Henrici# hereditarie faciient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 155v 03 vr 03-07-1405. 

Albertus zvw Thomas Hillen soen, voor zich en voor zijn broer Walterus zvw 

voornoemde Thomas, verkocht aan voornoemde Walterus Vos, tbv voornoemde 

Henricus van den Dommellen, ¼ deel, dat aan hem en zijn voornoemde broer 

Walterus behoort, in de helft van voornoemd stuk land en de helft van de 

helft van de ½ morgen. Lasten en aanspraken van zijn kant en van de kant 

van zijn !broers voornoemde Walterus en wijlen Thomas worden afgehandeld. 

Zijn uitlandige broer Walterus zal, zodra hij binnen de stad of villicatio 

van Den Bosch is teruggekeerd, afstand doen. 

 

Albertus filius quondam Thome Hillen soen pro se et pro Waltero suo 

fratre filio dicti quondam Thome (dg: #quartam# medietatem medietatis 

dicte p) quartam partem ad se et ad dictum Walterum suum fratrem 

spectantem in medietate dicte pecie terre et in medietate medietatis 

dimidii jugeris terre hereditarie vendidit (dg: -erunt) #dicto Waltero ad 

opus# dicti Henrici supportavit cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dictorum! Walteri et quondam Thome eius fratrum deponere et quod ipse 

predictum Walterum suum fratrem quamcito (dg: ad) infra opidum seu 

vilicationem de Busco redierit super dicta quarta parte et jure ad opus 

dicti (dg: emptoris) #Henrici# hereditarie faciet renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 155v 04 vr 03-07-1405. 

Destijds had Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder in cijns 

uitgegeven aan Johannes van Kijsekem een hofstad, overal 42 voet breed, in 

Den Bosch, over de Tolbrug, tusssen erfgoed van Johannes van Tijenen dekker 

enerzijds en errfgoed van voornoemde Theodericus Rover anderzijds, welke 

hofstad reikt vanaf een weg aldaar achterwaarts tot aan erfgoed van 

Rodolphus Roesmont, met het recht van gebruik van die weg, voor een cijns 

van 2 oude groten geld van de koning van Frankrijk en een b-erfcijns van 3 

pond geld. Rodolphus zvw voornoemde Johannes van Kijsekem verkocht thans 

aan Gerardus van Buedel 2 kamers van de 3 kamers die op voornoemde hofstad 

staan, te weten de 2 kamers met ondergrond tussen erfgoed van Johannes 

Kannen enerzijds en de derde kamer die behoort aan Laurencius van den Hoeve 

timmerman anderzijds, belast met 2/3 deel van voornoemde cijnzen. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Rover filius domini quondam 

Johannis Rover militis quoddam domistadium XLII pedatas #ubique# in 

latitudine continens #situm# in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter 

hereditatem Johannis de Tijenen tectoris #ex uno# et inter hereditatem 

dicti Theoderici Rover ex alio quod domistadium tendit a quadam via 

ibidem (dg: ad hereditatem) retrorsum ad hereditatem Rodolphi Roesmont 

(dg: atque) cum pleno jure utendi dicta via dedisset ad hereditarium 
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censum Johanni de Kijsekem pro censu duorum grossorum antiquorum 

Turonensium denariorum monete regis Francie atque pro hereditario censu 

trium librarum monete prout in litteris constitutus igitur Rodolphus 

filius dicti quondam Johannis de Kijsekem duas cameras de tribus cameris 

(dg: ?e) in  dicto domistadio consistentibus scilicet illas duas cameras 

cum suis fundis que site sunt inter hereditatem Johannis Kannen ex uno et 

inter terciam cameram ad Laurencium van den Hoeve carpentarium spectantem 

trium camerarum predictarum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo de Buedel supportavit cum litteris et jure occacione promittens 

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

quondam Johannis sui patris deponere exceptis duabus terciis partibus 

censuum predictorum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 155v 05 vr 03-07-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan Heijmericus Groij 50 nieuwe Gelderse gulden, 

9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend met Allerheiligen 

aanstaande (zo 01-11-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia (dg: dicto) Heijmerico Groij L novos 

Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 155v 06 di 14-07-1405. 

Johannes zvw Nijcolaus Coel Condermans beloofde aan Johannes van Amerzoijen 

40 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken of 13 Vlaamse 

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

betalen. 

 

Johannes filius quondam Nijcolai Coel Condermans promisit super omnia 

Johanni de Amerzoijen XL novos Gelre gulden IX boddreger vel X Vleemsch 

plack #vel XIII Vleems groet# pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 

Gerardus in crastino Margarete. 

 

BP 1184 f 155v 07 vr 03-07-1405. 

Johannes Mol zvw Gerardus beloofde aan Arnoldus Coenen 20 Franse kronen of 

de waarde binnen de 8 feestdagen voor Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi promisit super omnia Arnoldo Coenen 

XX Vrancrijc cronen vel valorem (dg: ad) infra octo dies festum Remigii 

proxime futurum immediate precedentes persolvendos. Testes Wolph et 

Gerardus datum in crastino visitationis. 

 

BP 1184 f 155v 08 za 04-07-1405. 

Martinus zvw Martinus Coppen soen verkocht aan Johannes Scilder zvw 

Henricus Loenman, tbv hem en zijn broers Nijcholaus en Hubertus, kvw 

voornoemde Henricus Loenman, een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te 

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

die aan voornoemde verkoper behoort, in een hoeve, gnd het Goet te Ghezel, 

van wijlen voornoemde Martinus, in Haaren, {f.156r} en uit de helft van de 

beemden, landerijen, weiden en ander toebehoren van de hoeve. 

 

(dg: Jacobus) Martinus filius quondam Martini Coppen soen hereditarie 

vendidit Johanni (dg: filio q) Scilder filio quondam Henrici Loenman (dg: 

hereditarium censum XII librarum monete) ad opus sui et ad opus Nijcholai 

et Huberti eius fratrum liberorum dicti quondam Henrici Loenman 

hereditarium censum XII librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex medietate ad dictum venditorem spectante 

in quodam manso dicto tGoet te Ghezel dicti quondam Martini sito in 
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parrochia de Haren 

 

1184 f.156r. 

 sabbato post visitationis: zaterdag 04-07-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis julii die quarta: zaterdag 04-07-1405. 

 

BP 1184 f 156r 01 za 04-07-1405. 

atque ex (dg: part) medietate pratorum terrarum pascuarum et ceterarum 

attinentiarum dicti mansi singularum et universarum quocumque locorum 

consistentium sive sitarum (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et (dg: alliam obligationem deponere) #aliam# 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes Tijt et 

Gerardus datum sabbato post visitationis. 

 

BP 1184 f 156r 02 za 04-07-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande, elk 

pond van de cijns met 12 Hollandse gulden, geld van wijlen graaf Willelmus 

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

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van broeder Nijcholaus 

Scilder, Gerardus Scilder, zijn broer Willelmus, kvw Willelmus Scilder, 

Willelmus Hels, Johannes Pijnappel, Egidius Cuper en Jacobus zvw Martinus 

Coppen soen. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente 

quamlibet libram dicti census cum XII Hollant gulden monete comitis 

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

censu anni redemptionis ut ipse Johannes pro se ipso et pro predictis 

suis fratribus fide prestita sub obligatione sui suorumque bonorum omnium 

presentium et futurorum promisit. Actum in camera anno CCCCmo quinto 

mensis julii die (dg: X) quarta hora none presentibus !presentibus fratri 

Nijcholao Scilder Gerardo Scilder Willelmo eius fratre (dg: -s) liberis 

quondam Willelmi Scilder Willelmo Hels Johanne Pijnappel et Egidio Cuper 

et Jacobo filio quondam Martini Coppen soen. 

 

BP 1184 f 156r 03 za 04-07-1405. 

Johannes van der Borch verkocht aan Johannes Scilder zvw Henricus Loenman, 

tbv hem en zijn broers Nijcholaus en Hubertus, kvw voornoemde Henricus 

Loenman, een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamp, gnd het Goet ten 

Brande, in Gestel bij Herlaer, naast de goederen gnd het Goet ten Hoernic. 

 

Johannes van der Borch hereditarie vendidit Johanni #Scilder# filio 

quondam Henrici Loenman ad opus sui et ad opus Nijcholai et Huberti (dg: 

liberor) eius fratrum liberorum dicti quondam Henrici Loenman 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex quodam campo dicto tGoet ten Brande sito 

in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad !juxta (dg: mans) bona dicta 

tGoet ten Hoernic atque ex attinentiis et juribus dicti mansi tGoet ten 

Brande vocati singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 156r 04 za 04-07-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar ingaande Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1405), elk pond met 12 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus 

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

van wederkoop, zoals voornoemde Johannes Scilder voor hem en zijn broers en 

hun erfgenamen beloofde. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van broeder 

Nijcholaus Scilder, Gerardus Scilder, zijn broer Willelmus, Willelmus Hels, 
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Jacobus Martens soen, Johannes Pijnappel en Egidius Cuper. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente 

quamlibet libram dicti census cum XII Hollant gulden monete comitis 

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

censu anni redemptionis ut in forma prout dictus Johannes Scilder pro se 

et dictis eius fratribus et eorum heredibus fide prestita et sub 

obligatione sui suorumque bonorum omnium presentium et futurorum 

promisit. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis julii die quarta hora 

none presentibus eisdem testibus (dg: ut in contractu de Martino) 

videlicet fratri! Nijcholao Scilder Gerardo Scilder Willelmo eius fratre 

Willelmo Hels Jacobo Martens soen Johanne Pijnappel et Egidio Cuper. 

 

BP 1184 f 156r 05 za 04-07-1405. 

Reijnerus Loenman mesmaker wilde voldoen aan de beloften door hem gedaan 

tbv de kinderen, door hem verwekt bij wijlen zij eerste vrouw Hilla. Die 

beloften werden gedaan toen voornoemde Reijnerus in het huwelijk werd 

verbonden met zijn huidige vrouw Elizabeth. Voornoemde Reijnerus beloofde 

thans aan Johannes Scilder zvw Henricus Loenman, tbv de broers Albertus en 

Reijnerus, kinderen door voornoemde Reijnerus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Hilla, 50 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, 

direct nadat voornoemde kinderen meerderjarig zijn te betalen. Op 

voorwaarde dat voornoemde kinderen niet méér zullen vragen dan deze 50 

gulden eens. 

 

Reijnerus (dg: filius q na) Loenman cultellifex volens satisfacere de 

promissionibus per ipsum factis ad opus liberorum suorum ab ipso et 

quondam Hilla eius prima uxore pariter genitorum tempore quo dictus 

Reijnerus et Elizabeth pronunc eius uxor legitima per matrimonium 

copulari debentur ut (dg: dicebat) asseruit promisit super omnia (dg: 

Johanni) habita et habenda Johanni (dg: filio) Scilder filio quondam 

Henrici Loenman ad opus Alberti et Reijneri fratrum liberorum dictorum 

Reijneri et quondam Hille ab ipsis pariter genitorum L Hollant gulden 

monete quondam comitis Willelmi vel valorem statim cum ipsi ad annos sue 

pubertatis pervenerint persolvendos (dg: testes et hiis mediantibus 

dictis) tali annexa conditione quod dicti liberi mediantibus dictis 

promissionibus matrimonialibus ac mediantibus presentibus litteris non 

plus petent quam semel L gulden dicte monete. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 156r 06 za 04-07-1405. 

Elizabeth relicta quondam Mathei de Doerne sartoris cum tutore quandam 

partem anterioris domus et aree quondam Petri Valant site in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter communem vicum ex uno et inter hereditatem Trude 

Bijnhuijs ex alio tendentis a dicto vico Peperstraet vocato usque ad novas 

cameras dicti Petri scilicet illam partem que sita est contigue juxta 

predictum communem vicum ibidem ex uno et inter residuum dicte (dg: 

anterioris) anterioris domus ex alio !ex alio et que pars continet ubique 

XVII pedatas et tres quartas partes unius pedate in latitudine et continet 

in longitudine LXVI pedatas mensurando a dicto vico Peperstraet vocato 

versus vicum dictum Colperstraet quam partem dicte anterioris domus et aree 

dictus quondam Matheus erga Gerardum de Eijcke filium quondam Henrici 

Posteel (dg: em) acquisierat prout in litteris et quam partem nunc #vigore 

testamenti Elizabeth relicta quondam Mathei# ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Johanni van den Borch cum litteris #et aliis# et 

jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Mathei et suorum heredum 

deponere excepto hereditario censu novem librarum in dictis litteris 

contento. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 05. 128 

Elizabeth relicta quondam Mathei de Doerne sartoris cum tutore quandam 

partem anterioris domus et aree quondam Petri Valant site in Busco in 

vico dicto Peperstraet inter communem vicum ex uno et inter hereditatem 

Trude Bijnhuijs ex alio tendentis a dicto vico Peperstraet vocato usque 

ad novas cameras dicti Petri scilicet illam partem que sita est contigue 

juxta predictum communem vicum ibidem ex uno et inter residuum dicte (dg: 

anterioris) anterioris domus ex alio !ex alio et que pars continet ubique 

XVII pedatas et tres quartas partes unius pedate in latitudine et 

continet in longitudine LXVI pedatas mensurando a dicto vico Peperstraet 

vocato versus vicum dictum Colperstraet quam partem dicte anterioris 

domus et aree dictus quondam Matheus erga Gerardum de Eijcke filium 

quondam Henrici Posteel (dg: em) acquisierat prout in litteris et quam 

partem nunc #vigore testamenti Elizabeth relicta quondam Mathei# ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni van den Borch cum 

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

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Mathei et suorum heredum deponere excepto hereditario censu novem 

librarum in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 156r 07 za 04-07-1405. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit fide prestita #et 

recognovit sibi de pretio fore satisfactum#. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis julii die quarta hora none presentibus fratre (dg: Gerardo 

Sci) Nijcholao Scilder Gerardo Scilder Willelmo eius fratre Willelmo Hel[s] 

Jacobo Martens soen Johanne Pijnappel et Egidio Cuper. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit fide prestita #et 

recognovit sibi de pretio fore satisfactum#. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis julii die quarta hora none presentibus fratre (dg: Gerardo 

Sci) Nijcholao Scilder Gerardo Scilder Willelmo eius fratre Willelmo 

Hel[s] Jacobo Martens soen Johanne Pijnappel et Egidio Cuper. 

 

 


