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1184 f.156v. 

 sabbato post visitationis: zaterdag 04-07-1405. 

 

BP 1184 f 156v 01 za 04-07-1405. 

Johannes zvw Nijcholaus Haghen droeg over aan Conrardus van Tiel den 

Plattijnmaker een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Loeffoert, tussen eertijds Johannes Kepken 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes 

verworven had van Petrus zvw Johannes Enghelberen soen. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai Haghen hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parrochia de Berlikem ad locum 

dictum Loeffoert inter hereditatem dudum Johannis Kepken ex uno et inter 

communitatem ex alio quem censum dictus Johannes erga Petrum filium 

quondam Johannis Enghelberen soen acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Conrardo de Tiel den Plattijnmaker cum litteris 

et (dg: jure) aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wolph et Gerardus datum 

sabbato post visitationis. 

 

BP 1184 f 156v 02 za 04-07-1405. 

Destijds had Rutgherus zvw Tielmannus met der Hant verkocht aan Gerardus 

van Geffen molenaar een b-erfcijns van 40 schelling geld, gaande uit een 

huis, erf en tuin van voornoemde Rutgherus, in Hintham, tussen Henricus 

Everaets soen enerzijds en Willelmus Scouthen anderzijds. 

Vervolgens had voornoemde Gerardus van Geffen, vanwege gebrek van betaling 

van de cijns, voornoemde huis, erf en tuin gerechtelijk verkocht aan 

Gerardus van de Doorn. 

Daarna had voornoemde Gerardus van de Doorn voornoemd huis, erf en tuin 

overgedragen aan voornoemde Gerardus van Geffen. 

Vervolgens had voornoemde Gerardus van Geffen voornoemde cijns, huis, erf 

en tuin overgedragen aan Bernardus Weenmaers soen. 

En voornoemde Gerardus had wegens het gebrek van betaling van de cijns alle 

goederen van voornoemde Rutgherus verkocht aan voornoemde Bernardus. 

Daarna had voornoemde Bernardus al het voorgaande overgedragen aan Johannes 

van Best zvw Ghibo. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Theodericus van Rode 

snijder (1) voornoemd huis, erf en tuin, (2) een stuk land, dat was van 

voornoemde Rutgherus, in Hintham, buiten de versterking gnd dreijboem van 

Hintham, tussen Gerardus Cnode enerzijds en Theodericus van Enghelant 

anderzijds, (3) ¼ deel dat aan voornoemde Rutgherus behoorde in 4 morgen 

land, achter Hintham, ter plaatse gnd Leghebroec, tussen wijlen Henricus 

Lemmens enerzijds en wijlen Thomas van Hijntham anderzijds, (4) ¼ deel dat 

aan voornoemde Rutgherus behoorde in 8 hont land, ter plaatse gnd die 

Hoeven, ter plaatse gnd Foijts Werf, naast Johannes van Erpe, (5) 1 hont 

land die was van voornoemde Rutgherus, ter plaatse gnd die Bloc, naast 

Johannes Sceijvel enerzijds en Johannes Ghiben soen anderzijds, (6) 1/3 

deel dat aan voornoemde Rutgherus behoorde in 7 hont land, in Empel, voor 

Engelen, naast Hilla Raessen. Voornoemde Johannes beloofde dat noch hij 

noch een ander voornoemde cijns van 40 schelling zal manen op voornoemde 

erfgoederen die aan voornoemde Theodericus zijn overgedragen; en hij 

beloofde voornoemde Theodericus schadeloos te houden van alle aanspraken 

mbt de cijns van 40 schelling. Na overlijden van voornoemde Theodericus 

gaat het voornnoemde naar zijn kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Aleijdus dvw Lambertus van den Rijt. 
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Notum sit universis quod cum (dg: Gerardus de Spina) Rutgherus filius 

quondam Tielmanni met der Hant hereditarie vendidisset Gerardo de Geffen 

multori hereditarium censum XL solidorum monete solvendum ex domo area et 

orto dicti Rutgheri sitis in Hijntham inter hereditatem Henrici Everaets 

soen ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: Sc) Scouthen ex alio 

#prout in litteris# et cum deinde dictus Gerardus de Geffen occacione 

defectus dicti census prefatos domum aream et ortum hereditarie (dg: 

supportasset) vendidisset Gerardo de Spina per judicem mediante etc 

#prout in litteris# et cum eciam idem Gerardus de Spina predictos domum 

aream et ortum hereditarie supportasset dicto Gerardo de Geffen prout in 

litteris et cum deinde dictus Gerardus de Geffen dictos censum domum 

aream et ortum et (dg: censum) hereditarie supportasset Bernardo 

Weenmaers soen prout in litteris et cum eciam idem Gerardus omnia bona 

dicti (dg: cen) Rutgheri occacione defectus dicti census hereditarie 

vendidisset Bernardo predicto per judicem #etc# prout in litteris quas 

nos omnes vidimus etc et cum deinde dictus Bernardus premissa omnia 

hereditarie supportasset Johanni de Best filio quondam Ghibonis prout in 

litteris dicebat contineri constitutus dictus Johannes de Best (dg: 

predictos) domum aream et ortum #predictos# (dg: hereditarie supportavit 

Theoderico de Rode sartori promittens super omnia ratam) atque peciam 

terre (dg: sitam in Hijntham predicta) que fuerat dicti Rutgheri sitam in 

Hijntham predicta extra munimen dictum dreijboem de Hijntham inter 

hereditatem Gerardi Cnode ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Enghelant ex alio atque quartam partem que ad dictum Rutgherum spectabat 

in quatuor jugeribus terre sitis retro Hijntham in loco dicto Leghebroec 

inter hereditatem quondam Henrici Lemmens ex uno et inter hereditatem 

quondam Thome de Hijntham ex alio atque quartam partem que ad dictum 

Rutgherum spectabat in octo hont terre sitis in loco dicto die Hoeven ad 

locum dictum Foijts Werf contigue juxta hereditatem Johannis de Erpe 

necnon unum hont terre quod fuerat dicti Rutgheri situm ad locum dictum 

die Bloc juxta hereditatem Johannis Sceijvel ex uno et inter hereditatem 

Johannis Ghiben soen ex alio necnon terciam partem que ad dictum 

Rutgherum spectabat in septem hont terre sitis in parrochia de Empel (dg: 

j) ante Engelen contigue juxta hereditatem Hille Raessen in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut #dicebat# hereditarie supportavit Theoderico de 

Rode sartori promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui #(dg: et dictorum Gerardi de Geffen Gerardi de 

Spina et Bernardi et suorum heredum occacione dictarum litterarum)# 

deponere insuper dictus Johannes promisit super omnia dicto Theoderico 

quod nec dictus Johannes nec aliqua altera persona predictum censum XL 

solidorum petet monebit nec assequetur ad et supra hereditates predictas 

prefato Theoderico supportatas et quod ipse eundem Theodericum ab omnibus 

(dg: caus) impetitionibus sibi occacione dicti census XL solidorum #et 

occacione litterarum pretactarum# ad et supra jamdictas hereditates 

eventuris indempnem servabit tali annexa conditione quod premissa post 

decessum dicti Theoderici devolventur ad eius liberos ab ipso et quondam 

Aleijde eius uxore filia quondam Lamberti van den Rijt pariter 

genitorum!. Testes Theodericus et Tijt datum sabbato post visitationis. 

 

BP 1184 f 156v 03 za 04-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Petrus Jacobs van der 

Heijden (1) 8 hont terre die behoorden aan voornoemde Rutgherus in 8 morgen 

land, ter plaatse gnd Hoeven, ter plaatse gnd dat Dordel, in 4 kampen 

gelegen, (2) 10 hont land die waren van voornoemde Rutgherus, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd die Vrede, naast kvw Katherina Arnts 

enerzijds en de gemene dijk van Heze anderzijds, (3) een stuk roggeland, 

dat was van voornoemde Rutgherus, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Andreas zvw Henricus Ruijse enerzijds en Gerongius Geroncs soen en andere 

naburen anderzijds, (4) 1 lopen roggeland, eertijds van voornoemde 

Rutgherus, gelegen aan het eind van het laatstgenoemde stuk land, tussen 

kvw Danijel van Vlierden enerzijds en Nijcholaus Leeuwen soen anderzijds, 
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(5) ¼ deel dat aan voornoemde Rutgherus behoorde in een huis en tuin, in 

Hintham, tussen Cristina Denen enerzijds en Reijnkinus zv Reijmboldus Belen 

soen anderzijds, (6) het recht dat aan voornoemde Rutgherus behoorde in een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, die Johannes Gheenkens soen moest leveren 

aan Petrus Everaets soen eertijds svv voornoemde Rutgherus, (7) het deel 

dat aan voornoemde Rutgherus behoorde in 1/6 deel van een kamp gnd Zonmans 

Camp, in Rosmalen, ter plaatse gnd Vliedert, (8) 1/3 deel dat aan 

voornoemde Rutgherus behoorde in een b-erfcijns van 3 schelling 2 penning, 

die Gerardus van Aken betaalde aan wijlen voornoemde Petrus Everaets soen. 

 

Solvit. a1. 

Notum sit universis quod cum actum esset ut supra (dg: octo) constitutus 

dictus Johannes de Best octo hont terre que ad dictum Rutgherum 

spectabant in octo jugeribus terre sitis (dg: in loco) ad locum dictum 

Hoeven in loco dicto dat Dordel in quatuor campis ibidem atque (dg: p) X 

hont terre que fuerant dicti Rutgheri sita in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Heze in loco dicto die Vrede contigue #juxta hereditatem# 

liberorum quondam Katherine Arnts ex uno et inter communem aggerem de 

Heze ex alio atque peciam terre siliginee (dg: sit) que fuerat dicti 

Rutgheri sitam #in# dicta parrochia ad dictum locum Heze vocatum inter 

hereditatem Andree filii quondam Henrici Ruijse ex uno et inter 

hereditatem Gerongii Geroncs soen et aliorum vicinorum ibidem ex alio 

atque unam lopinatam terre siliginee dudum dicti Rutgheri sitam ad finem 

pecie terre jamdicte inter hereditatem liberorum quondam Danijelis de 

Vlierden ex uno et inter hereditatem Nijcholai Leeuwen soen ex alio #ǂ 

{hier BP 1184 f 156v 04 invoegen}# necnon totum jus quod ad dictum 

Rutgherum spectabat in hereditaria paccione unius sextarii siliginis quam 

Johannes Gheenkens soen solvere tenebatur Petro Everaets soen socero 

dudum dicti Rutgheri atque totam partem que ad dictum Rutgherum spectabat 

in sexta parte cuiusdam campi dicti Zonmans Camp siti (verbeterd uit: 

sito) in parrochia de Roesmalen in loco dicto Vliedert atque terciam 

partem que ad dictum Rutgherum spectabat in hereditario censu trium 

solidorum et (dg: sex) #duorum# denariorum quem Gerardus de Aken solvere 

consuevit Petro quondam Everaets soen predicto ut dicebat #hereditarie 

supportavit# Petro Jacobs van der Heijden promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 156v 04 za 04-07-1405. 

ǂ {Invoegen in BP 1184 f 156v 03}. 

atque quartam partem que ad dictum Rutgherum spectabat in domo et orto 

sitis in Hijntham inter hereditatem Cristine Denen ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini filii Reijmboldi Belen soen ex alio. 

 

1184 f.157r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 157r 01 za 04-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Johannes Kesselman zvw 

Johannes Kesselman (1) ¼ deel dat aan voornoemde Rutgherus behoorde, in 2 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Theodericus Rover 

enerzijds en kv Ghibo Kesselman anderzijds, (2) een stuk roggeland, dat 

eertijds was van voornoemde Rutgherus, aldaar, tussen voornoemde 

Theodericus Rover enerzijds en vooroemde Johannes Kesselman anderzijds, (3) 

3 lopen roggeland, aldaar, tussen Gerongius van der Heijden enerzijds en 

voornoemde Johannes Kesselman anderzijds. 

 

Solvit. b2. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut in (dg: -mm) primo 

                         
1 Zie: BP 1184 f 157r 06. 
2 Zie: BP 1184 f 157v 03. 
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contractu constitutus dictus Johannes de Best (dg: dimidium juger terre 

quod) quartam partem que ad dictum Rutgherum spectabat in duobus 

jugeribus terre sitis in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze 

inter hereditatem Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem liberorum 

Ghibonis Kesselman ex alio item peciam terre siliginee (dg: sitam ibi) 

que fuerat dudum dicti Rutgheri sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Johannis Kesselman filii 

quondam (dg: Ghibonis) #Johannis# Kesselman ex alio atque tres lopinatas 

terre siliginee sitas ibidem inter hereditatem Gerongii van der Heijden 

ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Kesselman ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni Kesselman promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157r 02 za 04-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Gerongius van der Heijden 

(1) een stuk land, eertijds van voornoemde Rutgherus, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Theodericus Rover enerzijds en Johannes Kesselman 

anderzijds, (2) 1/3 deel dat behoorde aan voornoemde Rutgherus, in 1 bunder 

beemd aldaar, ter plaatse gnd Hezer Vliedert, tussen voornoemde Gerongius 

van der Heijden enerzijds en Henricus Hels en de zijnen anderzijds. 

 

Solvit. c3. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut supra in primo contractu 

constitutus dictus Johannes de Best peciam terre dudum dicti Rutgheri 

(dg: inter) sitam in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter 

hereditatem Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Johannis 

Kesselman ex alio atque terciam partem que ad dictum Rutgherum spectabat 

in uno bonario prati sito ibidem ad locum dictum Hezer Vliedert inter 

hereditatem Gerongii van der Heijden ex uno et inter hereditatem Henrici 

Hels et eius sociorum ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

(dg: Rutghero promittens su) Gerongio van der Heijden promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157r 03 za 04-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Heijlwigis wv Johannes 

Ghiben soen, tbv Ghibo Kesselman zvw voornoemde Johannes Ghiben soen, ½ 

morgen land eertijds van voornoemde Rutgherus, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen Margareta dvw Johannes Kesselman enerzijds en voornoemde 

Heijlwigis anderzijds. 

 

Solvit. d4. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset !supra constitutus dictus 

Johannes de Best dimidium juger terre dudum dicti Rutgheri situm in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem #Margarete# 

filie quondam Johannis Kesselman ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

(dg: filie q) relicte quondam Johannis Ghiben soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicte Heijlwigi ad opus Ghibonis Kesselman filii 

dicti quondam Johannis Ghiben soen (dg: ex alio ut dicebat) promittens ut 

supra (dg: h). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157r 04 za 04-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Henricus Dircs soen van 

Hezewijc de helft die aan voornoemde Rutgherus behoorde in 2 morgen land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd Roemput, welke 2 morgen 

jaarlijks gedeeld worden tegen 2 morgen land die behoren aan erfg vw Thomas 

van Hijntham. 

 

                         
3 Zie: BP 1184 f 157v 04 
4 Zie: BP 1184 f 157v 05. 
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Solvit. e5. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut supra constitutus dictus 

Johannes de Best (dg: unum) medietatem que ad dictum Rutgherum spectabat 

in duobus jugeribus terre (dg: s) sitis in parrochia de Roesmalen !ad in 

loco dicto Heze ad locum dictum Roemput (dg: inter hereditatem quondam 

Thome de) que duo jugera terre annuatim dividuntur erga duo jugera terre 

ad heredes quondam Thome de Hijntham spectantia ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Dircs soen de Hezewijc promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 157r 05 za 04-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Best droeg thans over aan Gerardus Jans soen een 

stuk land, eertijds van voornoemde Rutgherus, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen Theodericus Rover enerzijds en wijlen Johannes Ghiben soen 

anderzijds. 

 

Solvit. f6. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut supra constitutus dictus 

Johannes de Best peciam terre (dg: dcm) dudum dicti Rutgheri sitam in 

dicta parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem 

Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Ghiben soen 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo Jans soen promittens 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157r 06 za 04-07-1405. 

Destijds had Rutgherus zvw Tielmannus Pouwels soen verkocht aan Theodericus 

van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode een b-erfcijns van 3 oude Franse 

schilden, gaande uit (1) een huis en tuin, in Hintham, tussen Willelmus 

Scuijt enerzijds en Henricus zvw Johannes van den Kalfhoevel anderzijds, 

(2) 2 hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Foijtswerf, naast Johannes 

van Erpe, (3) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, beiderzijds 

tussen kvw Ghibo Kesselman de oudere, (4) 1 hont land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Bloc, tussen Johannes Sceijvel enerzijds en Johannes zv 

Ghibo Melijs soen anderzijds. 

Vervolgens had voornoemde Theodericus van Rode voornoemde erfgoederen en 

alle goederen van voornoemde Rutgherus, die hij heeft en zal verkrijgen, 

gerechtelijk verkocht aan Petrus Smedeken. 

Daarna had Gerardus zvw voornoemde Petrus Smedeken het voornoemde 

overgedragen aan voornoemde Theodericus van Rode. 

Voornoemde Theodericus van Rode droeg thans over aan Petrus Jacobs soen 

voornoemde erfgoederen, die Petrus Jacobs soen verworven had van voornoemde 

Johannes van Best. Voornoemde Theodericus, zijn kinderen Lambertus en 

Hilla, en Matheus Kijtsart ev Elizabeth dv {f.157v} voornoemde Theodericus 

beloofden dat noch voornoemde Theodericus van Rode, Lambertus, Hilla, 

Matheus noch mr Theodericus zv Theodericus noch een ander voornoemde cijns 

zal manen op voornoemde erfgoederen, die aan voornoemde Petrus Jacobs soen 

zijn overgedragen; en dat zij voornoemde Petrus schadeloos zullen houden 

van alle aanspraken mbt voornoemde cijns. 

 

Solvit. a7. 

Notum sit universis quod cum Rutgherus filius quondam Tielmanni Pouwels 

soen hereditarie vendidisset Theoderico de Rode filio quondam Theoderici 

Snijder de Rode hereditarium censum trium aureorum denariorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum monete regis Francie solvendum ex domo et 

orto sitis in Hijntham inter hereditatem Willelmi Scuijt ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Johannis van den Kalfhoevel ex alio 

item ex duobus hont terre sitis in parrochia de Roesmalen ad locum dictum 

                         
5 Zie: BP 1184 f 157v 06. 
6 Zie: BP 1184 f 157v 07. 
7 Zie: BP 1184 f 156v 03. 
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Foijtswerf juxta hereditatem Johannis de Erpe insuper ex dimidio jugere 

terre sito in dicta parrochia in loco dicto Heze inter hereditatem 

liberorum quondam Ghibonis Kesselman senioris ex utroque latere 

coadiacentem item ex uno hont terre sito in dicta parrochia in loco dicto 

(dg: Heze) die Bloc inter hereditatem Johannis Sceijvel ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Ghibonis Melijs soen ex alio prout in litteris 

{hier een liggende streep; rest van de regel is onbeschreven} 

et cum eciam dictus Theodericus de Rode predictas hereditates atque omnia 

bona dicti Rutgheri #habita et habenda# hereditarie vendidisset Petro 

Smedek[en] per judicem #etc# prout hec in diversis litteris etc et cum 

deinde (dg: dictus Petrus Sme) Gerardus filius Petri quondam Smedeken 

predicti #premissa# hereditarie supportasset dicto Theoderico prout 

dicebat constitutus dictus Theodericus predictas hereditates que! Petrus 

Jacob[s] soen erga predictum Johannem de Best acquisierat hereditarie 

supportavit dicto Petro Jacobs soen promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti Petri Smedeken et 

suorum heredum occacione dictarum litterarum #et continentiarum in 

eisdem# deponere promiserunt insuper dictus Theodericus Lambertus Hilla 

eius liberi cum tutore et Matheus Kijtsart maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie 

 

1184 f.157v. 

 sabbato post visitationis: zaterdag 04-07-1405. 

 

BP 1184 f 157v 01 za 04-07-1405. 

dicti Theoderici quod nec dictus Theodericus de Rode (dg: h Lamberti 

magister Theodericus eius filius) Lambertus Hilla Matheus nec magister 

Theodericus filius Theoderici nec aliqua alia persona predictum censum 

monebunt petent ac assequentur ad et supra predictas hereditates dicto 

Petro Jacobs soen supportatas et quod ipse eundem Petrum ab omnibus 

impetitionibus et dampnis sibi occacione dicti census ac occacione 

litterarum pretactarum ac et supra predictas hereditates evenientibus ac 

eventuris indempnem servare. Testes Theodericus et Tijt datum sabbato 

post visitationis. 

 

BP 1184 f 157v 02 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode droeg 

thans over aan voornoemde Gerongius van der Heijden voornoemd stuk land en 

1/3 deel van 1 bunder. {Waarschijnlijk een doorgehaald contract8}. 

 

(dg: b). 

Notum quod cum ita actum esset ut immediate constitutus dictus 

Theodericus supradictas9 peciam terre et terciam partem unius bonarii 

prati hereditarie supportavit dicto (dg: Th) Gerongio van der Heijden 

fiet per totum ut immediate. 

 

BP 1184 f 157v 03 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode droeg 

thans over aan voornoemde Johannes Kesselman (1) ¼ deel van 2 morgen land, 

(2) een stuk land, (3) 3 lopen. 

 

Solvit. b10. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut immediate constitutus 

dictus Theodericus quartam partem duorum jugerum terre peciam terre et 

tres lopinatas hereditarie supportavit dicto Johanni Kesselman promittens 

per totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

                         
8 Zie: BP 1184 f 157v 04. 
9 Zie: BP 1184 f 157r 02. 
10 Zie: BP 1184 f 157r 01. 
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BP 1184 f 157v 04 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode droeg 

thans over aan voornoemde Gerongius van der Heijden (1) een stuk land, (2) 

1/3 deel van een bunder beemd. 

promittens per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

Solvit. c11. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut immediate constitutus 

igitur dictus Theodericus peciam terre et terciam partem unius bonarii 

prati hereditarie supportavit dicto Gerongio van der Heijden promittens 

per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 05 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode droeg 

thans over aan voornoemde Heijlwigis, tbv haar voornoemde zoon Ghibo, ½ 

morgen land. 

 

Solvit. d12. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset etc constitutus dictus 

Theodericus dictum dimidium juger terre hereditarie supportavit dicte 

Heijlwigi #ad opus dicti Ghibonis eius filii# promittens per totum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 06 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode droeg 

thans over aan voornoemde Henricus Dircs soen de helft van 2 morgen land. 

 

Solvit. e13. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset etc constitutus dictus 

Theodericus medietatem dictorum duorum jugerum terre hereditarie 

supportavit dicto Henrico Dircs soen promittens per totum ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 07 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van Rode zvw Theodericus Snijder van Rode droeg 

thans over aan voornoemde Gerardus Jans soen voornoemd stuk land. 

Voornoemde Gerardus zal hieruit met Lichtmis in Den Bosch een erfpacht van 

1 zester rogge, Bossche maat, leveren aan voornoemde Theodericus van Rode 

en na zijn overlijden aan zijn kinderen, dooor hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Aleijdis. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. f14. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constitutus dictus 

Theodericus dictam peciam terre hereditarie supportavit dicto Gerardo 

Jans soen promittens per totum ut supra tali annexa conditione quod 

dictus Gerardus solvet et solvere tenebitur dicto Theoderico de Rode ad 

eius vitam et post eius decessum dictis eius liberis ab ipso et !dicta 

quondam Aleijde eius uxore pariter genitis hereditariam paccionem unius 

sextarii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre predicta ut dictus Gerardus sub 

obligatione dicte pecie terre promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 08 za 04-07-1405. 

Theodericus Goetscals en Petrus van Orthen zvw Ghevardus beloofden aan 

Willelmus van Beke zvw Godefridus 135 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 

13 oude Vlaamsen of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

                         
11 Zie: BP 1184 f 157r 02. 
12 Zie: BP 1184 f 157r 03. 
13 Zie: BP 1184 f 157r 04. 
14 Zie: BP 1184 f 157r 05. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  9 

 

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

 

Theodericus Goetscals et Petrus de Orthen filius quondam Ghevardi 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo de Beke filio quondam Godefridi 

centum et XXXV novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude 

Vlems vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden (dg: gi) computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 09 za 04-07-1405. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan Gerardus Nijcoel wolwever 39½ nieuwe 

Gelderse gulden van gelijke waarde met H.Maria-Geboorte aanstaande (di 08-

09-1405) te betalen. 

 

(dg: ?j) Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia Gerardo Nijcoel 

textori laneorum XXXIX et dimidium novos Gelre gulden similis valoris ad 

(dg: dictum t) nativitatis Marie proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 10 za 04-07-1405. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan Petrus Pels verwer 50 gulden van 

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

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia (dg: dicto) Petro Pels 

tinctori L gulden similis valoris ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 11 za 04-07-1405. 

Voornoemde Theodericus Goedscalcs en zijn zoon Walterus beloofden aan 

Conrardus van Tiel den Plattijnmaker 49 nieuwe Gelderse gulden van gelijke 

waarde met (do 01-10-1405) te betalen. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Theodericus Goedscalcs et Walterus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Conrardo de Tiel den Plattijnmaker XLIX novos Gelre 

gulden similis valoris ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 157v 12 za 04-07-1405. 

Willelmus zvw Theodericus Proefst soen van Empel droeg over aan Henricus 

zvw Willelmus Claes soen van Enghelen ½ morgen land, in Empel, in een kamp 

gnd Sluijscamp, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Henricus Hadewigen 

van Engelen anderzijds, welke ½ morgen land voornoemde Willelmus gekocht 

had van Denkinus zvw Johannes Goijkens soen. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Theoderici Proefst soen de Empel dimidium juger 

terre situm in parrochia de Empel in quodam campo dicto Sluijscamp inter 

hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Henrici Hadewigen 

de Engelen ex alio quod dimidium juger terre dictus Willelmus erga 

Denkinum filium quondam Johannis Goijkens soen emendo acquisierat prout 

in litteris herediatrie supportavit Henrico filio quondam Willelmo Claes 

soen de Enghelen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.158r. 

 sabbato post visitationis: zaterdag 04-07-1405. 

 secunda post visitationis: maandag 06-07-1405. 

 

BP 1184 f 158r 01 za 04-07-1405. 

Johannes Pijnge, Godefridus, Henricus, Eefsa en Bertha, kvw Hermannus 

Pijnge, verkochten aan hun broer Hermannus zvw voornoemde Hermannus Pijnge 
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5/6 deel dat aan hen behoort in een hoeve van wijlen voornoemde Hermannus 

Pijnge, in Berlicum, naast de plaats gnd Braecvenne, en in alle erfgoederen 

van wijlen voornoemde Hermannus, waarin hij overleed, gelegen onder 

Berlicum. 

 

Johannes Pijnge Godefridus Henricus fratres Eefsa #et# Bertha eorum 

sorores liberi quondam Hermanni Pijnge cum tutore (dg: quendam mansum 

dicti quondam) quinque sextas partes ad ipsos spectantes in quodam manso 

dicti quondam Hermanni Pijnge sito in parrochia de Berlikem juxta locum 

dictum Braecvenne atque in omnibus hereditatibus dicti quondam Hermanni 

in quibus ipse decessit quocumque locorum #infra predictam parrochiam# 

consistentibus sive sitis simul cum juribus et attinentiis dictarum 

quinque sextarum partium ut dicebant hereditarie vendiderunt Hermanno 

eorum fratri filio dicti quondam Hermanni Pijnge supportaverunt cum 

omnibus litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes !testes 

Theodericus et Tijt datum sabbato post visitiationis. 

 

BP 1184 f 158r 02 za 04-07-1405. 

Robbertus Mathijs soen droeg over aan Bartholomeus Spijrinc 49 nieuwe 

Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes van Hemert en Petrus Keijot. 

 

Robbertus Mathijs soen quadraginta novem novos aureos florenos monete 

Gelrie promissos sibi a Johanne de Hemert et Petro Keijot prout in 

litteris legitime supportavit Bartholomeo Spijrinc cum litteris et jure. 

Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 158r 03 ma 06-07-1405. 

Eustatius van Hedichusen als procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf 

uit aan Johannes zvw Petrus Robbrechts soen (1) een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd in die Verghart, tussen een gemene straat enerzijds en Johannes 

Becker die Heirde anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus Rovers 

soen, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in die Verghart, tussen 

Oliverius gnd Fierken van Berchusen enerzijds en kvw Gerardus Ywijns 

anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus gnd Cleijn Heijnken van den 

Steen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(wo 02-02-1407). 

 

Eustatius de Hedichusen tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco 

com consensu et voluntate provisorum eiusdem mense peciam terre sitam in 

parrochia de Os (dg: retro) in loco dicto in die Verghart inter 
!hereditatem communem vicum ex uno et !Johannis Becker die Heirde ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Henrici Rovers soen atque peciam 

terre sitam in parrochia et loco predictis inter hereditatem Oliverii 

dicti Fierken van Berchusen ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Gerardi Ywijns !tendentem cum uno fine ad hereditatem Henrici dicti 

Cleijn Heijnken van den Steen ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni filio quondam Petri (verbeterd uit: Petro) Robbrechts soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda dicte mense hereditarie purificationis 

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

Busco tradenda promittens #cum consensu etc# sub obligatione omnium 

bonorum dicte mense warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Theodericus et Tijt datum 2a post 

visitationis. 

 

BP 1184 f 158r 04 ma 06-07-1405. 

Petrus van Goch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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{Ertussen geschreven}. 

Petrus de Goch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158r 05 ma 06-07-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Petrus beloofde aan voornoemde Eustatius, tbv het 

Geefhuis, 21 Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde en ½ 

mud rogge met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes filius quondam Petri promisit (dg: dict) super omnia 

dicto Eustatio ad opus dicte mense XXI Hollant gulden comitis Willelmi 

quondam seu valorem (dg: a purificationis proxime futuro ultra 

persolvendos testes) !annum et dimidium modium siliginis !a 

purificationis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158r 06 ma 06-07-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout, Rodolphus en Elizabeth, kv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Arnoldus, Willelmus Posteel ev Postelima, en Gerardus 

zvw Nijcholaus van Berze ev Aleijdis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Arnoldus, gaven uit aan Johannes zvw Paulus Arts soen een stuk land van 

wijlen voornoemde Arnoldus, in Rosmalen, tussen wijlen voornoemde Arnoldus, 

nu Johannes Rutghers soen, en Bela Kijevits enerzijds en voornoemde wijlen 

Arnoldus en voornoemde Bela anderzijds, met beide einden strekkend aan 

gemene wegen, zoals Johannes van Engelant zv Jacobus voornoemd stuk land 

bezat; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Elizabeth, 

Rodolphus en Elizabeth beloofden op verband van alle goederen garantie en 

voornoemde Willelmus en Gerardus op verband van alle goederen die zij en 

hun echtgenoten geschonken hadden gekregen resp. die zij nog zullen krijgen 

van de kant van hun echtgenoten. Voornoemde Rodolphus beloofde dat 

voornoemde Henricus met de uitgifte zal instemmen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout (dg: et) cum tutore Rodolphus 

#et Elizabeth liberi# (dg: ?e filius) eorundem Elizabeth et quondam 

Arnoldi #cum tutore# Willelmus Posteel maritus et tutor Postelime sue 

uxoris et Gerardus filius quondam Nijcholai de Berze maritus et tutor 

Aleijdis sue uxoris filiarum dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi peciam 

terre #dicti quondam Arnoldi# sitam in parrochia de Roesmalen inter 

hereditatem dicti quondam Arnoldi (dg: ab utroque latere adiacentem) nunc 

ad Johannem Rutghers soen spectantem (dg: ex uno hereditatem dicti 

quondam Arnoldi ex alio tendentem cum uno) et Bele Kijevits ex uno et 

hereditatem eiusdem quondam Arnoldi et dicte Bele ex alio tendentem cum 

utroque fine ad communes plateas #prout Johannes de Engelant filius 

Jacobi huiusmodi peciam possidere consuevit# ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni (dg: Pouwels soen) filio quondam Pauli Arts 

soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicte Elizabeth ad eius 

vitam et post eius decessum antedictis Rodolpho #Henrico Elizabeth# 

Willelmo et Gerardo hereditarie (dg: pur nativitatis) purificationis et 

in Busco tradenda promittentes (dg: cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit) #dicti 

Elizabeth Rodolphus et Elizabeth cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et dicti Willelmus et Gerardus sub obligatione# omnium bonorum 

que ipsi Willelmus et Gerardus cum dictis suis uxoribus sumpserant nomine 

dotis ac eis ex parte dictarum suarum uxorum advolvendorum warandiam et 

aliam obligationem deponere et (dg: alter repromisit) promisit dictus 

Rodolphus quod ipse dictum Henricum dicte donationi perpetue faciet 

consentire et alter repromisit. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 158r 07 ma 06-07-1405. 

Voornoemde Elizabeth wv Arnoldus Berwout {en mogelijk haar kinderen} gaf 
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uit aan Johannes zvw Johannes Rutghers soen (1) een hofstad in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Hijnen, tussen Gerardus Wouters soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Johannes Hals 

enerzijds en Johannes zvw Paulus Arts soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgfte geschiedde voor (a) de grondcijns 

en thans voor (b) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, (c) een 

n-erfrente van 4 kapoenen, aan voornoemde Elizabeth te leveren en na haar 

overlijden aan voornoemde Rodolphus zv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Arnoldus. 

 

-. 

Dicta Elizabeth ut supra domistadium situm in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Hijnen inter hereditatem Gerardi Wouters soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis Hals ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Pauli Arts soen ex alio tendentem cum uno fine ad communem vicum 

(dg: et cum) prout ibidem sita est ut dicebant dederunt! ad hereditarium 

pactum Johanni filio quondam Johannis Rutghers soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: uno et dimidio modiis siliginis) censu domini fundi 

exinde solvendo dando ect atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco et hereditario redditu quatuor 

caponum dandis dicte Elizabeth quamdiu vixerit in humanis et non ultra et 

post eius decessum (dg: dc) primodictis! Rodolpho (dg: Willelmo et 

Gerardo) hereditarie purificationis et in Busco tradendis promittentes 

cum tutore ut supra et (dg: alter repromisit) promisit Rodolphus ut supra 

et alter repromisit. Datum supra. 

 

BP 1184 f 158r 08 ma 06-07-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Rutghers soen beloofde aan voornoemde 

Rodolphus 42 Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde en 2 

mud rogge met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te betalen en te 

leveren. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis Rutghers soen promisit super 

omnia dicto Rodolpho XLII Hollant gulden comitis quondam Willelmi seu 

valorem et duos modios siliginis a purificationis proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158r 09 ma 06-07-1405. 

Voornoemde Rodolphus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus Berwout, 

beloofde aan voornoemde Willelmus Posteel ev Postelima, dv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Arnoldus, 16 Hollandse gulden van wijlen graaf 

Willelmus na overlijden van voornoemde Elizabeth te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dicto Willelmo Posteel XVI Hollant 

gulden comitis quondam Willelmi (dg: statim) post decessum primodicte 

Elizabeth persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158r 10 ma 06-07-1405. 

Elijas zvw Arnoldus Grieten soen droeg over aan Johannes zvw Johannes zvw 

Henricus Jans soen van Tonghelre zijn deel in (1) een akker lands, gnd dat 

Luwelvenneken, in Wintelre, tussen kvw Paulus die Haeste enerzijds en 

Reijnerus van den Doerne anderzijds, (2) een tuintje, gnd dat Metten 

Hofken, in Wintelre, beiderzijds tussen Ghisbertus zvw Johannes Hasselman, 

strekkend vanaf een gemene straat tot aan wijlen voornoemde Paulus. 

 

Solvit II boddreger. 

Elijas filius quondam Arnoldi Grieten soen totam partem et jus sibi 

competentes in quodam agro terre dicto dat Luwelvenneken sito in 

parrochia de Wijnterle inter hereditatem (dg: ?fon) liberorum quondam 

Pauli die Haeste ex uno et hereditatem Reijneri van den Doerne ex alio 
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atque in quodam ortulo #dicto dat Metten Hofken# sito in dicta parrochia 

inter hereditates Ghisberti filii quondam Johannis Hasselman ex utroque 

latere adiacentes tendente a communi vico ad hereditates dicti quondam 

Pauli ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Johannis 

filii (dg: Hen) quondam Henrici Jans soen van Tonghelre promittens super 

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

supra. 

 

1184 f.158v. 

 secunda post visitationis: maandag 06-07-1405. 

 tercia post visitationis: dinsdag 07-07-1405. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 quarta post visitationis: woensdag 08-07-1405. 

 

BP 1184 f 158v 01 ma 06-07-1405. 

Johannes Molle zvw Willelmus verklaarde onntvangen te hebben van Gerardus 

Coelner zvw Petrus van Doeveren de helft van 160 Hollandse gulden, in 

afkorting van die 160 gulden die voornoemde Gerardus in een schepenbrief 

beloofd had aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes Molle filius quondam Willelmi palam recognovit se recepisse a 

Gerardo Coelner filio quondam Petri de Doeveren medietatem centum et LX 

Hollant gulden scilicet in abbreviationem dictorum centum et LX 

florenorum quos dictus Gerardus prefato (dg: Gerardo) Johanni solvere 

promiserat in littera scabinali ut dicebat. Testes Theodericus et (dg: 

Jo) Goeswinus datum 2a post visitationis. 

 

BP 1184 f 158v 02 di 07-07-1405. 

Theodericus Godescalcs en Petrus van Orthen beloofden aan Danijel Schuerman 

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

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

 

Theodericus Godescalcs et Petrus de Orthen promiserunt indivisi super 

omnia Danijeli Schuerman LXIII nu Gelre !scilicet IX boddreger vel X 

Vlems placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Tijt et Gerardus datum 3a post visitationis. 

 

BP 1184 f 158v 03 di 07-07-1405. 

Theodericus Godescalcs en zijn zoon Wolterus beloofden aan Johannes Oem 

wolwever 50 nieuwe gulden als hierboven, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1405) te betalen. 

 

Theodericus Godescalcs et Wolterus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Oem (dg: filio Jo quondam Johannis) textori laneorum L nu 

gulden scilicet ut supra ad (dg: dictum) nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158v 04 do 23-07-1405. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemd geld over aan Conrardus zv Hermannus 

Coenen soen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes dictam pecuniam supportavit Conrardo filio Hermanni 

Coenen soen cum litteris et jure. Testes Theodericus et Tijt datum in 

crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 158v 05 di 07-07-1405. 

Godefridus van den Kolc beloofde aan Theodericus Godescalcs soen 44 nieuwe 

Gelderse gulden als hierboven met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) 

te betalen. 
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Godefridus van den Kolc promisit super omnia (dg: N) Theoderico 

Godescalcs soen XLIIII nu Gelre !scilicet ut supra ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158v 06 wo 08-07-1405. 

Theodericus Colen soen van Marheze beloofde aan Jacobus Kesselman 62 Gentse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Theodericus Colen soen de Marheze promisit super omnia Jacobo Kesselman 

LXII Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum quarta post 

visitationis. 

 

BP 1184 f 158v 07 wo 08-07-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven verkocht aan 

Johannes van Houthem en Johannes van den Bogarde meesters van de 

kerkfabriek van Schijndel, tbv de kerkfabriek, een n-erfcijns van 45 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een hoeve van 

wijlen Henricus Roggen die nu aan voornoemde verkoper behoort, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd Borne, (2) erfgoederen 

van wijlen Arnoldus van Scijnle die nu bij voornoemde hoeve horen, (3) 

ander toebehoren van de hoeve, reeds belast met (a) de grondcijns, (b) een 

b-erfcijns van 3 pond aan Severinus Kersmaker, (c) een b-erfpacht van 4 mud 

rogge. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven 

hereditarie vendidit Johanni de Houthem et Johanni van den Bogarde 

magistris fabrice ecclesie de Scijnle ad opus eiusdem #fabrice predicte# 

ecclesie (dg: XL) hereditarium censum XLV solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex quodam manso quondam Henrici Roggen 

nunc ad dictum venditorem spectante sito in parrochia de Scijnle in loco 

dicto Eijlde (dg: juxta l in) ad locum dictum Borne atque ex quibusdam 

hereditatibus quondam Arnoldi de Scijnle nunc ad dictum (dg: Wil) mansum 

spectantibus nencon ex ceteris attinentiis dicti mansi singulis et 

universis ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi ipsi domino fundi et 

hereditario censu trium librarum Severino Kersmaker et hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 158v 08 wo 08-07-1405. 

Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe verkocht aan Walterus Potteij een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, gnd het Goet ten Boemen, van wijlen 

voornoemde Johannes van Erpe, in Erp, en gebouwen, beemden, landen, weiden, 

heide en ander toebehoren, welke hoeve wijlen voornoemde Johannes van Erpe 

in zijn testament had vermaakt aan zijn voornoemde zoon Lucas, reeds belast 

met de hertogencijns en de cijns aan de naburen van Erp. 

 

Lucas (dg: f) de Erpe filius quondam Johannis de Erpe hereditarie 

vendidit Waltero Potteij hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso dicto tGoet ten Boemen dicti quondam Johannis 

de Erpe sito in parrochia de Erpe atque ex edificiis pratis terris 

pascuis et mericis #et ceteris attinentiis# dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus #sive sitis# quem mansum #cum 

suis attinentiis predictis# dictus quondam Johannes de Erpe (dg: nunc 

antedicto Luce) in suo testamento legaverat prefato Luce #suo filio# ut 

ipse Lucas (dg: nunc ad se spectare) dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis ipso domino duci et censu vicinorum de Erpe exinde prius 
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solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus et Tijt datum quarta 

post visitationis. 

 

BP 1184 f 158v 09 wo 08-07-1405. 

Johannes van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158v 10 wo 08-07-1405. 

Arnoldus van den Goer gaf uit aan Theodericus van den Goer zvw Goeswinus 

Clerc van Buekel (1) een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Mierlo, ter plaatse gnd het Goer, tussen een gemene weg enerzijds en de 

gemeint anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan kinderen gnd van 

der Donc, (2) een stuk land, in Mierlo, ter plaatse gnd Cruijsberch, naast 

Jacobus van Berze van der Horst, (3) een stuk land, in Mierlo, naast de 

plaats gnd de Loe, achter Leijta van den Wolfsberch, (4) een beemd, gnd die 

Doernensche Beempt, in Helmond, ter plaatse gnd Valenscot, tussen hr 

Willelmus van Herssel priester enerzijds en kinderen gnd van den Eijnde 

anderzijds, (5) de helft die aan hem behoort in een beemd, in Lijedorp, 

naast de watermolen aldaar, tussen het water gnd die Aa enerzijds en 

Arnoldus van Ottersdijc anderzijds, (6) een b-erfrente van 2 hoenderen, die 

Henricus Bolleken smid moet leveren aan voornoemde Arnoldus; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 13 mud 

rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in het voornoemde huis te leveren. 

Beide brieven overhandigen aan voornoemde Arnoldus en niet aan de ander. 

 

Arnoldus van den Goer (dg: medietatem ad se spectantem in) domum aream et 

ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in parrochia de Mierle ad 

locum dictum tGoer inter communem viam ex uno et inter communitatem ex 

alio tendentes a communi platea ad hereditatem liberorum dictorum van der 

Donc atque (dg: medietatem) peciam terre sitam in dicta parrochia ad 

locum (dg: lo) dictum Cruijsberch (dg: inter hereditatem) juxta 

hereditatem Jacobi de Berze van der Horst item peciam terre sitam in 

dicta parrochia (dg: et) juxta locum dictum dLoe (dg: inter) retro 

hereditatem Leijte van den Wolfsberch atque pratum (dg: s) dictum die 

(dg: Doerensche) #Doernensche# Beempt situm in parrochia de Helmont ad 

locum dictum Valenscot inter hereditatem domini Willelmi de Herssel 

presbitri ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van den Eijnde 

ex alio atque medietatem ad se spectantem in quodam prato sito in 

parrochia de Lijedorp juxta molendinum aquatilie! (dg: situm) ibidem 

inter aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Ottersdijc ex alio (dg: ut dic) simul cum attinentiis dictarum 

hereditatum singulis et universis #ǂ {hier BP 1184 f 158v 12 invoegen}# 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico van den Goer filio 

quondam Goeswini Cl[e]rc de Buekel ab eodem hereditarie possidendos pro 

censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione XIII modiorum siliginis mensure de Mierle danda sibi 

ab alio purificationis et in domo suprascripta tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Tradentur ambe littere 

dicto Arnoldo et non alteri. 

 

BP 1184 f 158v 11 wo 08-07-1405. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Arnoldus 100 Hollandse 

gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Arnoldo centum Hollant 

gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 158v 12 wo 08-07-1405. 
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{ǂ. Invoegen in BP 1184 f 158v 10}. 

atque hereditarium redditum duorum pullorum quem Henricus Bolleken faber 

dicto Arnoldo solvere tenetur. 

 

1184 f.159r. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1405. 

 sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 10-07-1405. 

  

BP 1184 f 159r 01 do 09-07-1405. 

Jutta wv Godescalcus zvw Albertus van Kessel droeg over aan Fijssia, dv 

voornoemde Jutta en wijlen Godescacus, haar vruchtgebruik in de helft die 

aan voornoemde Godescalcus behoorde in een kamp, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Wijbosche, tussen kvw Walterus van der Locht enerzijds en de gemeint 

anderzijds, van welk kamp de andere helft behoort aan Henricus zvw 

voornoemde Albertus. De brief overhandigen aan Conrardus Tijmmerman. 

 

{Verticale haal naast alle contracten op deze bladzijde}. 

Solvit 3 grossos. Tradetur Conrardo Tijmmerman. 

Jutta relicta quondam Godescalci filii quondam Alberti de Kessel cum 

tutore usufructum sibi competentem in medietate que ad dictum Godescalcum 

spectabat in quodam campo sito in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbosche inter hereditatem liberorum quondam Walteri van der Locht ex 

uno et inter communitatem ex alio (dg: ut dicebat here legitime 

supportavit) de quo campo reliqua medietas ad Henricum filium dicti 

quondam Alberti pertinere dinoscitur ut dicebat legitime supportavit 

Fijssie filie dictorum Jutte et quondam Godescaci promittens cum tutore 

super omnia ratam servare. Testes Goeswinus et Neijnsel datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 159r 02 vr 10-07-1405. 

Voornoemde Fijssia verkocht voornoemde helft aan Conrardus Tijmmerman nzvw 

hr Gerardus Coenen soen prieser, deze helft belast met (1) de helft van 1½ 

oude groot die uit geheel het kamp gaan aan de naburen van Schijndel, (2) 

een b-erfcijns van 2 schelling paijment. 

 

Dicta Fijssia (dg: dictam m) cum tutore dictam medietatem hereditarie 

vendidit Conrardo Tijmmerman filio (dg: q) naturali domini quondam 

Gerardi Coenen soen presbitri promittens cum tutore super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepta medietate unius et dimidii aude grote 

vicinis de Scijnle (dg: et hereditario censu) ex dicto integro campo et 

hereditario censu XX solidorum pagamenti ex dicta medietate solvendo. 

Testes Berwout et Tijt datum sexta post octavas Pe et Pauli. 

 

BP 1184 f 159r 03 vr 10-07-1405. 

Walterus zvw Albertus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Walterus filius quondam Alberti de Kessel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 159r 04 do 09-07-1405. 

Hadewigis dvw Johannes Vette droeg over aan haar broer Tielmannus Vette (1) 

alle erfgoederen die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders, 

gelegen onder Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (2) alle erfgoederen, 

die aan haar gekomen waren na overlijden van Arnoldus en Margareta, kvw 

voornoemde Johannes Vette, gelegen onder Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout. 

 

Solvit II boddreger. 

Hadewigis filia quondam Johannis Vette cum tutore omnes et singulas 

hereditates sibi de morte quondam parentum (dg: eiusdem Hadew) suorum 
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successione advolutas (dg: atque ome) quocumque locorum infra parrochiam 

de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout situatas atque omnes et singulas 

hereditates sibi de morte quondam Arnoldi et Margarete (dg: filie) 

liberorum dicti quondam Johannis Vette successione advolutas quocumque 

locorum infra parrochiam et locum predictos situatas ut dicebat 

hereditarie supportavit Tielmanno Vette suo fratri promittens cum tutore 

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

Goeswinus et Neijnsel datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 159r 05 do 09-07-1405. 

Johannes Barniers van Geffen en Bertoldus Jans soen ev Jutta dv voornoemde 

Johannes verkochten aan Johannes van der Weijden smid 1 zesterzaad land, in 

Geffen, ter plaatse gnd int Velt, tussen Henricus van Hermalen enerzijds en 

erfgoederen gnd aenwijnden anderzijds. 

 

Johannes Barniers de Geffen et Bertoldus Jans soen maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris filie dicti Johannis (dg: pe) unam sextariatam 

terre sitam in parrochia de Geffen ad locum dictum int Velt inter 

hereditatem Henrici de Hermalen ex uno et inter hereditates dictas 

aenwijnden ex alio in ea quantitate qua ibidem sita !sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni van der Weijden fabro promittentes 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 159r 06 do 09-07-1405. 

Godefridus Bierken zvw Luppertus Bierken van Zeelst droeg over aan Henricus 

Kuenen van Zeelst (1) de helft van een stuk land gnd het Fenne, in Zeelst, 

tussen Theodericus Goeden soen enerzijds en Johannes zvw Johannes Smijt 

anderzijds, (2) de helft van een kamp heideland, in Zeelst, tussen Petrus 

Cuijlman en voornoemde Johannes zvw Johannes Smijt enerzijds en voornoemde 

Theodericus Goeden soen en kv Johannes Roest anderzijds, welke helft van 

het stuk land en helft van het kamp voornoemde Godefridus verworven had van 

Walterus zvw Walterus zvw Johannes Smijt. 

 

Solvit II boddreger. 

Godefridus Bierken filius quondam Lupperti Bierken de Zeelst medietatem 

pecie terre dicte communiter tFenne site in parrochia de Zeelst inter 

hereditatem Theoderici Goeden soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Johannis Smijt ex alio atque medietatem cuiusdam campi 

terre mericalis siti in dicta parrochia inter hereditatem Petri Cuijlman 

et (dg: here) dicti Johannis filii quondam Johannis Smijt ex uno et inter 

hereditatem dicti Theoderici Goeden soen et liberorum Johannis Roest ex 

alio quam medietatem dicte pecie terre et medietatem campi dictus 

Godefridus erga Walterum filium quondam Walteri filii quondam (dg: 

Walteri) Johannis Smijt acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Kuenen de Zeelst cum litteris et (dg: h) aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 159r 07 do 09-07-1405. 

Theodericus Coelen soen van Marheze beloofde aan Johanna dvw Johannes 

Bonoijt 91 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 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 Bonoijt XCI novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 159r 08 do 09-07-1405. 

Margareta dvw Godefridus Hessels droeg over aan Rutgherus zvw Hermannus 
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Teijen, tbv hem en Petrus zvw Theodericus Bouwelkens soen, 2 hont 

heideland, in Oss, tussen erfg vw Petrus Coijen enerzijds en erfg vw 

Arnoldus Gruijter anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Rutgherus. 

 

Margareta filia quondam Godefridi Hessels cum tutore duo hont terre 

mericalis sita in parrochia de Os (dg: ad locum) inter hereditatem 

heredum quondam Petri Coijen ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Arnoldi Gruijter ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie supportavit Rutghero filio quondam Hermanni Teijen ad opus 

sui et ad opus Petri filii quondam Theoderici Bouwelkens soen promittens 

cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. Tradatur dicto Rutghero. 

 

BP 1184 f 159r 09 do 09-07-1405. 

Albertus gnd Aeb van Beke zvw Willelmus van Beke verkocht aan Theodericus 

zv Johannes Dircs soen van Gestel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft die aan 

voornoemde verkoper behoort in een beemd, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Herlaer, ter plaatse gnd Theder Beemde, tussen hr Willelmus van 

Aa ridder enerzijds en Johannes Groet van Herlaer en voornoemde Johannes 

Dircs soen anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel, 

van welke beemd de andere helft behoort aan de gezusters Cristina en 

Clemencia, sv voornoemde Albertus, reeds belast met ¼ deel van een vracht 

tiendhooi. 

 

Solvit. 

Albertus dictus Aeb de Beke filius quondam Willelmi de Beke hereditarie 

vendidit Theoderico filio (dg: quondam; {hieronder staan puntjes}) 

Johannis Dircs soen de Gestel hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: pecia terre) medietate ad dictum venditorem 

spectante in quodam prato sito in parrochia de Gestel prope Herlaer ad 

locum dictum Herlaer in loco dicto Theder Beemde inter hereditatem domini 

Willelmi de Aa militis ex uno et inter hereditatem Johannis Groet de 

Herlaer et (dg: dicti) hereditatem dicti Johannis Dircs soen ex alio 

tendente cum uno fine ad (dg: hereditatem) aquam dictam die (dg: Aa ut 

di) #Dommel# de quo prato reliqua medietas ad Cristinam et Clemenciam 

sorores dicti Alberti (dg: Aeb) venditoris pertinet ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta quarta parte 

unius plaustri feni decimalis exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra) Goeswinus et Neijnsel datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 159r 10 do 09-07-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1406), met 50 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, eventuele achterstallige termijnen {f.159v} en de pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Heijmericus Groij en Theodericus Coenen soen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum (dg: proxime futurorum) 

festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum L gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden et cum arrestadiis si 

 

1184 f.159v. 

 anno CCCCmo quinto mensis julii die nona: donderdag 09-07-1405. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1405. 
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BP 1184 f 159v 01 do 09-07-1405. 

que fuerint et cum paccione anni redempcionis ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo quinto mensis julii die nona hora none presentibus 

dictis scabinis Heijmerico Groij et Theoderico Coenen soen. 

 

BP 1184 f 159v 02 do 09-07-1405. 

Rutgherus Stinen soen droeg over aan Petrus zvw Godefridus Andries soen (1) 

4 lopen land, in Oss, tussen Bela wv voornoemde Godefridus enerzijds en 

Cristina Vrancken anderzijds, over welke 4 lopen een weg loopt, gnd 

Veltroedige Wech, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Tongheren, 

tussen voornoemde Bela enerzijds en Ghibo zvw Gerardus Ghiben soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Bela en met het andere 

eind aan voornoemde Rutgherus. 

 

Rutgherus Stinen soen quatuor lopinatas terre sitas in parrochia de Os 

(dg: ad locum dictum) inter hereditatem Bele relicte quondam Godefridi 

Andries soen ex uno et inter hereditatem Cristine Vrancken ex alio in ea 

quantitate qua ibidem site sunt (dg: ut dicebat hereditarie supportavit) 

#per quas quatuor lopinatas terre tendit via dicta Veltroedige Wech# 

atque peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum Tongheren 

inter hereditatem dicte Bele ex uno et inter hereditatem Ghibonis filii 

quondam Gerardi Ghiben soen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

dicte Bele et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Rutgheri ut dicebat 

hereditarie supportavit Petro filio dicti quondam Godefridi (dg: et) 

promittens (dg: cum) super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepta via predicta. Testes Goeswinus et Neijnsel 

datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 159v 03 do 09-07-1405. 

Heijmericus Buc en Johannes Struijf beloofden aan Danijel Roesmont 25 2/3 

oude Franse schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te 

betalen. 

 

Heijmericus Buc et Johannes Struijf promiserunt indivisi super omnia 

Danijeli (dg: -i) Roesmont XXV aude scilde Francie et duas tercias partes 

unius aude scilde vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 159v 04 do 09-07-1405. 

Zegherus van Wordraghen en zijn zoon Goeswinus droegen over aan Henricus 

Heester zv Johannes Heester alle haver die tussen nu en Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1405) groeit op 3 morgen land van voornoemde Zegherus, 

waarvan (1) 2 morgen in Maren, ter plaatse gnd Paddelaer, naast Vastradus 

van Berkel, (2) de derde morgen in Maren, ter plaatse gnd Colnarts Acker, 

naast erfgoed van de kerk van Maren. 

 

Solvit. 

Zegherus de Wordraghen #et Goeswinus eius filius# (dg: ?tr) totam avenam 

consistentem (dg: ad) infra hinc et festum Martini proxime futurum 

crescentem in tribus jugeribus terre dicti Zegheri (dg: sitis in) quorum 

duo jugera (dg: ad) in parrochia de Maren ad locum dictum Paddelaer 

#juxta hereditatem Vastradi de Berkel# et tercium juger terre in dicta 

parrochia ad locum dictum Colnarts Acker #juxta hereditatem ecclesie de 

Maren# sita sunt ut dicebant (dg: h) legitime supportavit! Henrico 

Heester filio (dg: quo) Johannis Heester promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Theodericus et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 159v 05 do 09-07-1405. 

Heijmericus zv Petrus van den Placke droeg over aan Johannes zvw Gerardus 

Mertens soen en Arnoldus van der Stappen 1/3 deel dat aan hem behoort in 
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een b-erfpacht van 27 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, welke pacht 

voornoemde Johannes zvw Gerardus Mertens soen en Arnoldus van der Stappen 

met Lichtmis in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, moeten leveren 

aan Aleijdis, Hilla en hun voornoemde broer Heijmericus, gaande uit 

verschillende erfgoederen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode. De 

brief overhandigen aan een van hen. 

 

Solvit II boddreger. 

Heijmericus filius Petri van den Placke (dg: a) terciam partem ad se 

spectantem in hereditaria paccione viginti septem lopinorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode quam paccionem Johannes filius quondam Gerardi 

Mertens soen et Arnoldus van der Stappen solvere tenentur Aleijdi Hille 

et dicto Heijmerico eorum fratri hereditarie purificationis et in 

parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Boevenrode tradenda ex 

diversis hereditatibus (dg: sitis) in parrochia et loco predictis 

situatis (dg: quas) prout in litteris hereditarie supportavit dictis 

Johanni filio quondam Gerardi Mertens soen et Arnoldo van der Stappen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 159v 06 do 09-07-1405. 

Theodericus Goeskens beloofde aan Willelmus Moelner 58½ nieuwe Gelderse 

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

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

 

-. 

Theodericus Goeskens promisit super omnia Willelmo Moelner LVIII (dg: 

novos) et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlems 

plac pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 159v 07 do 09-07-1405. 

Rodolphus Rover zvw Arnoldus van der Bolst droeg over aan Johannes zv 

Nijcholaus Daelman een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Erp, die 

voornoemde Johannes zv Nijcholaus Daelman beloofd had met Lichtmis in Erp 

te leveren aan Elizabeth wv voornoemde Arnoldus en na haar overlijden aan 

haar kinderen voornoemde Rodolphus Rover en Andreas en Arnoldus, gaande uit 

een stuk land, gnd die Noet Haze, in Erp, ter plaatse gnd op Heze, tussen 

kv hr Adam van Berchen ridder enerzijds en Aleijdis van der Bolst 

anderzijds. 

 

Solvit II grossos. 

Rodolphus Rover filius quondam Arnoldi van der Bolst hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Erpe quam Johannes 

filius Nijcholai Daelman promiserat se daturum et soluturum Elizabeth 

relicte dicti quondam Arnoldi ad eius vitam et post eius decessum (dg: 

prefato) Rodolpho Rover predicto Andree et Arnoldo liberis eiusdem 

Elizabeth hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex pecia terre 

dicta die Noet (dg: Haz) Haze sita in parrochia de Erpe in loco dicto op 

Heze inter hereditatem liberorum domini Ade de Berchen militis ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis van der Bolst ex alio prout in litteris (dg: 

quam) hereditarie supportavit dicto Johanni filio Nijcholai Daelman cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dictorum Elizabeth Andree et Arnoldi et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 159v 08 do 09-07-1405. 

Arnoldus zvw Ghibo van Dorhout en zijn dochter Katherina verkochten aan 

Willelmus van der Moest zv Nijcholaus van der Moest een beemd, in Veghel, 

ter plaatse gnd Dorhout, tussen Elizabeth Rovers en haar kinderen enerzijds 
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en kvw Willelmus van Dorhout anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Arnoldus filius quondam Ghibonis de Dorhout et Katherina eius filia cum 

tutore quoddam pratum situm in parrochia de Vechel ad locum dictum 

Dorhout inter hereditatem Elizabeth Rovers et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Dorhout ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo van der Moest filio Nijcholai 

van der Moest promittentes cum tutore indivisi super omnia (dg: warandiam 

et o) habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.160r. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis julii die nona: donderdag 09-07-1405. 

 

BP 1184 f 160r 01 do 09-07-1405. 

Johannes van Aken zvw Gerardus van Aken verkocht aan Mechtildis dvw 

Hermannus Drinchellinc een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit 1½ lopen land, in Rosmalen, tussen Heze en Bruggen, 

tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Willelmus Hels 

anderzijds. 

 

{In de linker marge een verticale streep langs de eerste twee 

contracten}. 

Johannes de Aken filius quondam Gerardi de Aken hereditarie vendidit 

Mechtildi filie quondam Hermanni Drinchellinc hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex una et 

dimidia lopinatis terre sitis in parrochia de Roesmalen inter Heze et 

Bruggen inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Hels ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 160r 02 do 09-07-1405. 

Godefridus van Rode, Theodericus Bathen soen, Walterus van Os, Johannes 

Wert zvw Johannes Wert van Os, Rodolphus Tolinc, Rutgherus Mersman en 

Rutgherus Stinen soen beloofden aan Willelmus van Laervenne, tbv Godefridus 

zvw Luppertus Bierken van Zeelst, 119 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde met Sint-Bartholomeus over een jaar te betalen (di 

24-08-1406). 

 

Godefridus de Rode Theodericus Bathen soen Walterus de Os Johannes Wert 

filius quondam Johannis Wert de Os Rodolphus Tolinc Rutgherus Mersman 

#et# Rutgherus Stinen soen promiserunt indivisi super omnia Willelmo de 

Laervenne (dg: cen) ad opus Godefridi filii quondam Lupperti Bierken de 

Zeelst centum et XIX Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem 

(dg: ad) a Bartholomei proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 160r 03 do 09-07-1405. 

Willelmus Bac zvw Mathijas droeg over aan Nijcholaus zvw Hermannus van 

Lijeshout een b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde Nijcholaus zvw 

Hermannus van Lijeshout beloofd had te leveren aan voornoemde Willelmus, 

gaande uit 2 morgen land, in een kamp van wijlen Gerardus Claes soen, welk 

kamp gelegen is onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter 

plaatse gnd die Hodonc, tussen Baudewinus Otten soen enerzijds en wijlen 

voornoemde Gerardus Claes soen anderzijds, te weten uit de 2 morgen die 

gelegen zijn naast voornoemde Baudewinus. 
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Solvit II boddreger. 

Willelmus Bac filius quondam Mathije hereditarium censum quatuor librarum 

monete quem Nijcholaus filius quondam Hermanni de Lijeshout promiserat se 

daturum et soluturum dicto Willelmo annuatim et hereditarie ex duobus 

jugeribus terre sitis in quodam campo quondam Gerardi Claes soen qui 

campus situs est infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dungen 

in loco dicto die Hodonc inter hereditatem Baudewini Otten soen ex uno et 

inter hereditatem dicti quondam Gerardi Claes soen ex alio scilicet (dg: 

illa duo jugera terre) ex illis duobus jugeribus terre que sita sunt 

contigue juxta predictam hereditatem dicti Baudewini (dg: ut dicebat) 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Nijcholao filio quondam 

Hermanni de Lijeshout promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Theodericus 

et Gerardus datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 160r 04 do 09-07-1405. 

Willelmus van den Dijck van Oirscot zvw Willelmus van den Dijc verkocht aan 

Walterus Grove, tbv Johannes en Guedeldis, kv voornoemde Walterus, door 

hemm verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Willelmus, een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

te leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Oirschot, in de herdgang van 

Boterwijk, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 15 schelling paijment. Hij 

heeft naar zijn zeggen de brief betaald. Overhandigen aan voornoemde 

Walterus of Ghisbertus Wonder. 

 

Willelmus van den Dijck de Oirscot filius quondam Willelmi van den Dijc 

hereditarie vendidit Waltero Grove ad opus Johannis et Guedeldis 

liberorum dicti Walteri ab ipso Waltero et quondam Aleijde sua uxore 

filia dicti quondam Willelmi pariter genitorum hereditariam paccionem 

XIIII lopinorum siliginis mensure de Oirscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oirscot tradendam ex (dg: pecia) #bonario# prati 

sito in parrochia de Oirscot in pastoria de Boterwijc inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XV solidorum (dg: monete) pagamenti exinde prius 

solvendo et sufficientem facere tali annexa conditione quod dictus 

Walterus predictam paccionem ad eius vitam possidebit post eius decessum 

ad predictos eius liberos devolvendam. Testes datum supra. Et dixit se 

solvisse litteram. Tradatur dicto Waltero vel Ghisberto Wonder. 

 

BP 1184 f 160r 05 do 09-07-1405. 

En voornoemde verkoper kan, binnen twee jaar nadat beide kinderen 

minderjarig zijn geworden, voornoemde erfpacht toewijzen op andere 

erfgoederen van voldoende waarde, gelegen onder Oirschot. Daarna zullen 

voornoemde verkoper, voornoemde bunder en andere goederen van de verkoper 

ontlast zijn van de levering van eerstgenoemde erfpacht. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Willelmus Bac en Zegherus 

van Wordragen. 

 

A. 

Et poterit dictus venditor (dg: predictam paccionem) infra duos annos 

immediate sequentes postquam dicti liberi ambo ad annos sue pubertatis 

prevenerint predictam paccionem assignare dictis liberis ad et supra 

alias hereditates ad hoc satis securas infra parrochiam de Oirscot sitas 

ita quod contrapignora (dg: ad) sunt satis secura dictis liberis ad 

obtinendum perpetue paccionem hereditariam XIIII lopinorum siliginis 

dicte mensure et in Oirscot !et postquam idem venditor huiusmodi (dg: 

hereditates) paccionem signaverit dictis liberis ut premittitur extunc 

deinceps ipse venditor et dictum bonarium prati et quecumque alia bona 

ipsius venditoris a solutione (dg: huiusmodi) primodcte paccionis erunt 
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quiti prout ipse Walterus pro se et dictis eius liberis et eorum 

heredibus super se et bona sua omnia presentia et futura fide prestita 

promisit. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis julii die nona hora 

vesperarum presentibus dictis scabinis Willelmo Bac et Zeghero de 

Wordragen. 

 

BP 1184 f 160r 06 do 09-07-1405. 

Thomas Goeswijns soen Aleijdis et Hilla filie dicti Thome #cum tutore# 

dimidiam modiatam terre siliginee sitam in parrochia de Oirscot in pastoria 

de Arle inter hereditates Godefridi van den Merevenne ex utroque latere 

coadiacentes tendentem cum uno fine ad communem viam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Heijlwigis filie quondam Henrici de Arle (dg: simul cum jure u) 

in ea quantitate qua ibidem sita (dg: si) est simul cum jure utendi quadam 

via transeunte a predicta dimidia modiata terre per fimarium et hereditatem 

Hille filie dicti quondam Henrici de Arle usque ad communem plateam ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo de Laerhoven filio quondam 

Arnoldi de Laerhoven ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione XXIII lopinorum siliginis mensure de Oirscot danda sibi ab alio 

purificationis et in (dg: parrochia de Oirscot in) predicta (dg: parrochia) 

#pastoria de Arle# simul in uno loco tradenda promittentes (dg: super omnia 

warandiam j) cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et quod ipsi Elizabeth filiam dicte Thome et 

eius heredes perpetue tales habebunt quod numquam presuemnt se jus in 

premissis habere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.160v. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1405. 

 sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 11-07-1405. 

 sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 10-07-1405. 

 

BP 1184 f 160v 01 do 09-07-1405. 

De broers Franco en Matheus, kv Willelmus van den Brekelen, en Johannes van 

Berze zv Willelmus ev Luijtgardis dv eerstgenoemde Willelmus, droegen over 

aan Johannes Wetter oom van voornoemde kinderen ¾ deel dat aan hen behoort 

in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Jordanus 

die Wetter oom van voornoemde kinderen in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde Franco, Matheus en Johannes, en aan Henricus zv eerstgenoemde 

Willelmus, en van welke pacht (1) Johannes Meeus soen, wonend in Oirschot, 

in de herdgang van Boterwijk, één helft moest leveren, gaande uit 2 lopen 

land van voornoemde Johannes, gelegen in de herdgang van Boterwijk, naast 

het woonhuis van voornoemde Johannes, en (2) Theodericus zvw Johannes 

Metten soen van Best de andere helft moest leveren. 

 

Solvit II boddreger. 

Franco Matheus fratres liberi (dg: quondam Fr) Willelmi van den Brekelen 

et Johannes de Berze filius Willelmi maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie primodicti (dg: quondam) Willelmi tres 

quartas partes ad ipsos spectantes in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oirscot (dg: de qua) quam paccionem unius modii 

siliginis Jordanus die Wetter avunculus dictorum liberorum in eius 

testamento legaverat Franconi Matheo #Johanni# predictis et Henrico filio 

primodicti Willelmi et de qua paccione Johannes Meeus soen commorans in 

dicta parrochia de Oirscot in pastoria de Boterwijc unam medietatem de 

duabus lopinatis terre eiusdem Johannis sitis in pastoria predicta juxta 

domum habitationis eiusdem Johannis et Theodericus filius quondam 

Johannis Metten soen de Best reliquam medietatem solvere tenentur ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni Wetter avunculo dictorum 

liberorum promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  24 

 

BP 1184 f 160v 02 do 09-07-1405. 

De broers Johannes Mol en Ghibo Mol, kvw Ghibo Sceijnckel, beloofden aan 

Willelmus Moelner 117 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

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

betalen. 

 

Johannes Mol et Ghibo Mol fratres liberi quondam Ghibonis Sceijnckel 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo Moelner centum et XVII novos 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel (dg: XII) X Vlems plac pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 160v 03 za 11-07-1405. 

Johannes van Leemputten van Bucstel verkocht aan Ghisbertus van den Broec 

zvw Willelmus van den Broec een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 bunder beemd, gnd 

Bordelaer, met houtwas, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eijlde, tussen 

de gemeint enerzijds en Henricus van den Leemputten en Metta sv voornoemde 

verkoper anderzijds, (2) een erfgoed, gnd dat Bemelken, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Casteren, tussen hr Sijmon van de Broek priester enerzijds 

en Johannes Hoessche anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

-. 

Johannes de Leemputten de Bucstel hereditarie vendidit Ghisberto van den 

Broec filio quondam Willelmi van den Broec hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quinque bonariis prati (dg: sitis) dictis 

Bordelaer #cum earum lignicrescentia# sitis in parrochia de Rode ad locum 

dictum Eijlde inter (dg: he) communitatem ex uno et inter hereditatem 

Henrici van den Leemputten et Mette sororis dicti venditoris ex alio 

atque ex (dg: quodam prato dicto) quadam hereditate dicta dat Bemelken 

sita in (dg: dicta) parrochia predicta ad locum dictum Casteren inter 

hereditatem domini Sijmonis de Palude presbitri ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hoessche ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Goeswinus et 

Johannes Wolph datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 160v 04 za 11-07-1405. 

Arnoldus van Bladel en Willelmus Weghen beloofden aan Stephanus Merlingo, 

tbv etc, 8 Franse kronen met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te 

betalen op straffe van ½. 

 

Arnoldus de Bladel et Willelmus Weghen promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc octo cronas Francie ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena dimidie. Testes Tijt et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1184 f 160v 05 za 11-07-1405. 

Hilla van Tricht wv Johannes van Tricht, haar zoon Johannes, Henricus zvw 

Theodericus Scriver van Os en Henricus van Zanbeke beloofden aan Mijchael 

van Ruata, tbv etc, 60 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Hilla van Tricht relicta quondam Johannis de Tricht et Johannes eius 

filius et Henricus filius quondam Theoderici Scriver de Os et Henricus de 

(dg: Os) #Zanbeke# promiserunt indivisi super omnia Mijchaeli de Ruata ad 

opus etc LX nu Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1184 f 160v 06 za 11-07-1405. 

De twee eersten beloofden de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Duo primi promiserunt alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 160v 07 za 11-07-1405. 

Johannes van den Eijnde van den Huijsbergen, Henricus Ghiben soen, Johannes 

Hels en Gerardus Hels, kvw Ghibo Hels, beloofden aan hr Ywanus van 

Borchwijc, tbv hem en Henricus van Erpe zvw Rutgherus, 29 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te leveren. 

 

Johannes van den Eijnde van den Huijsbergen Henricus Ghiben soen Johannes 

(dg: here Hels) Hels et Gerardus Hels liberi quondam (dg: Ge) Ghibonis 

Hels promiserunt super omnia indivisi domino Ywano de Borchwijc ad opus 

sui et ad opus Henrici de Erpe filii quondam Rutgheri seu ad opus 

alterius eorum XXIX modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1184 f 160v 08 vr 10-07-1405. 

Baudewinus zvw Nijcholaus Gorijs soen verkocht aan Johannes Herinc zvw 

Willelmus (1) 8 hont land, in Alem, achter Gewanden, in een kamp gnd 

Kuetskam, tussen Johannes Margrieten soen van Alem enerzijds en Arnoldus 

nzv hr Johannes Wautgarts priester anderzijds, belast met 16 oude zwarten 

en 5 voet maasdijk, (2) 4 hont land, in Alem, achter Gewanden, tussen 

Nijcholaus van Hollant zv Theodericus van Hollant enerzijds en een steeg 

gnd die Broecsche Steghe anderzijds, met een deel van de sloot aldaar die 

bij deze 4 hont hoort, belast met 8 oude zwarten en 3 voet of ½ voet meer 

of minder maasdijk. Voornoemde goederen nog belast met zegedijken, sloten 

en waterlaten. 

 

Baudewinus filius quondam Nijcholai Gorijs soen octo hont terre sita in 

parrochia de Alem retro Gewanden in quodam campo dicto K-(dg: oe)-#ue#-

tskam inter hereditatem Johannis Margrieten soen van Alem ex uno et 

hereditatem Arnoldi filii (dg: quo) naturalis domini (dg: quondam 

Arnoldi) Johannis (dg: her) Wautgarts presbitri ex alio atque quatuor 

hont terre sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

Nijcholai (dg: filii) de Hollant filii (dg: quondam) Theoderici #de 

Hollant# ex uno et inter quandam stegam dictam die Broecsche Steghe simul 

(dg: p) !quadam parte fossati ibidem situati et ad dicta quatuor hont 

terre (dg: spectantia) spectante ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Herinc filio quondam (dg: j) Willelmi promittens super omnia (dg: 

warandiam j) habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: se) XVI aude zwarte ex dictis octo hont terre et octo aude 

zwart ex dictis quatuor hont terre solvendis necnon quinque pedatis 

aggeris Mose ad dicta octo hont et (dg: duab) tribus pedatis dimidia 

pedata magis vel minus ad dicta quatuor hont terre spectantibus atque 

zegedijcken fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus et infra 

terram sitis. Testes Theodericus et Tijt datum sexta post octavas (dg: Pe 

Pe) Pe Pau. 

 

BP 1184 f 160v 09 vr 10-07-1405. 

Destijds had Elizabeth wv Jacobus van Uden gerechtelijk gekocht van 

Johannes van Ghemert alle goederen van Engbertus Ludinc van Uden {niet 

afgewerkt conntract}. 

 

Notum sit universis quod cum Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden 

omnia bona Engberti Ludinc de Uden erga Johannem de Ghemert (dg: emendo) 
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per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset 

prout in litteris. 

 

1184 f.161r. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 11-07-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis julii die Xma: vrijdag 10-07-1405. 

 

BP 1184 f 161r 01 do 23-07-1405. 

Destijds had Adam van Mierde gerechtelijk gekocht van Sijmon van 

Mijrabellum (1) een huis en erf van Mijchael die Langhe, in Den Bosch, aan 

de Kleerherstellersstraat, waarin voornoemde Mijchael woonde, (2) alle 

erfgoederen die voornoemde Mijchael op verschillende plaatsen in Oirschot 

had liggen. Voornoemde Adam had daarna dat huis en erf overgedragen aan 

Engbertus Ludinc van Uden. Vervolgens had Elizabeth wv Jacobus van Uden 

gerechtelijk gekocht van Johannes van Ghemert alle goederen van haar zoon 

voornoemde Engbertus Ludinc van Uden. Voornoemde Elizabeth droeg thans over 

aan Willelmus Broet zv Willelmus Broet voornoemd huis en erf van voornoemde 

Mijchael, nu gelegen tussen erfgoed van Gerardus zvw Conrardus Writer 

enerzijds en erfgoed van wijlen Clarissa anderzijds, achterwaarts strekkend 

aan erfgoed van Arnoldus Moelner. Voornoemde Elizabeth en met haar 

Mechtildis, dvw Johannes Steen en wv voornoemde Engbertus Ludinc, beloofden 

aanspraken van de kant van wijlen voornoemde Engbertus Ludinc af te 

handelen, voor voornoemde Mechtildis en haar kinderen, bij haar verwekt 

door wijlen voornoemde Engbertus, gereserveerd een n-erfcijns (dg: van 4 

pond 15 schelling) die zij eruit hebben. 

 

Notum sit universis quod Adam de Mierde (dg: Mijchaelis die Lange) domum 

et aream Mijchaelis die Langhe sitam in Busco ad vicum reparatorum 

veterum vestium in qua idem Mijchael morari consuevit atque omnes 

hereditates quas idem Mijchael in quibuscumque locis in Oerscot situatas 

habuit erga Sijmonem de Mijrabello per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout litteris et cum deinde 

dictus Adam huiusmodi domum et aream hereditarie supportasset Engberto 

Ludinc de Uden prout in litteris (dg: e) cumque Elizabeth relicta quondam 

Jacobi de Uden omnia bona dicti Engberti Ludinc de Uden #eius filii# per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco erga Johannem de Ghemert 

emendo acquisuisset prout in litteris constituta igitur coram scabinis 

infrascriptis dicta Elizabeth cum tutore dictam domum et aream antedicti 

Mijchaelis #nunc sitam inter hereditatem Gerardi filii quondam Conrardi 

Writer ex uno et inter hereditatem quondam Clarisse ex alio tendentem 

retrorsum ad hereditatem Arnoldi Moelner# hereditarie supportavit 

Willelmo Broet filio Willelmi Broet cum litteris et jure occacione 

promittens! (dg: s) cum tutore (dg: super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere) et cum ea Mechtildis filia quondam 

Johannis Steen (dg: et) relicta dicti quondam Engberti (dg: cum tutore) 

Ludinc indivise super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte eorum et dicti quondam Engberti Ludinc et suorum heredum 

deponere salvo dicte Mechtildi et suis liberis ab ipsa et dicto quondam 

Engberto pariter genitus! hereditario censu (dg: quatuor librarum et XV 

solidorum) quem exinde habent solvendum. Testes Theodericus et Wolph 

datum (dg: quinta post) in crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 161r 02 do 23-07-1405. 

Voornoemde Mechtildis deed afstand van het voornoemde, uitgezonderd 

voornoemde cijns. 

 

Dicta Mechtildis #cum tutore# super premissis et jure ad opus dicti 

Willelmi hereditarie renunciavit #promittens ratam servare# salvo sibi 

dicto censu. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 161r 03 do 23-07-1405. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Mechtildis en haar kinderen, 

bij haar verwekt door wijlen voornoemde Engbertus Ludinc, een n-erfcijns 

van 4 pond 15 schelling geld, met Sint-Martinus uit het voornoemde te 

betalen. 

 

Dictus (dg: Engbertus promisit) Willelmus promisit se daturum et 

soluturum dicte Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum liberis 

legitimis ipsius Mechtildis ab ipsa et dicto quondam Engberto Ludinc 

pariter genitis hereditarium censum quatuor librarum et XV solidorum 

monete hereditarie Martini ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 161r 04 do 23-07-1405. 

Engbertus Ludinc Coelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus Ludinc Coelen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 161r 05 do 23-07-1405. 

Voornoemde Elizabeth en Mechtildis beloofden voornoemde Willelmus, als er 

uit voornoemd huis en erf méér betaald moet worden dan 18 schelling 

b-erfcijns en voornoemde cijns van 4 pond 15 schelling aan voornoemde 

Mechtildis en haar kinderen, dan dit meerdere af te handelen 

 

(dg: insuper) Dicta! Elizabeth et Mechtildis cum tutore promiserunt 

indivisi! super omnia dicto Willelmo si ex dicta domo et area plus esset 

solvendum quam (dg: he) XVIII solidi hereditarii census et quam dictus 

census (dg: quinque) #quatuor# librarum #et XV solidorum# dictis 

Mechtildi et eius liberis solvendus quod hoc deponent. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 161r 06 za 11-07-1405. 

Willelmus van den Hoernic verklaarde dat twee derde delen van 3 bunder 

land, gelegen in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd des Gasthuijs Donc, 

ter plaatse gnd die Herlaersche Beemt, tussen erfgoed van het Groot 

Gasthuis in Den Bosch en erfgoed van wijlen Marselius van Os enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van den Steen en Egidius Willems soen en erfgoed van 

voornoemde Willelmus van den Hoernic anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van Wautgherus zvw Martinus Luden soen en met het andere eind aan 

erfgoed van Arnoldus Ghenen soen, te weten de twee derde delen naast 

voornoemd erfgoed van Wautgherus, behoren aan Rodolphus zvw Gerardus Roelen 

soen, zoals afgeplaad {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus van den Hoernic (dg: super) #palam recognovit quod# due tercie 

partes (verbeterd uit: duabus terciis partibus) (dg: in quatuor et) trium 

bonariorum terre sitorum in parrochia de Gestel prope Herlaer #(dg: 

juxta)# ad locum dictum des Gasthuijs Donc #in loco dicto die Herlaersche 

Beemt# inter hereditatem hospitalis maioris in Busco et (dg: Arnoldi Sta) 

hereditatem quondam Marselii de Os ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van den Steen et Egidii Willems soen et hereditatem dicti Willelmi van 

den Hoernic ex alio tendentium cum uno fine ad hereditatem (dg: dictam 

Marselijs Kijnder Broec) #Wautgheri filii quondam Martini Luden soen# et 

cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi Ghenen soen (dg: sce) ut dicebat 

scilicet (dg: super) ille due tercie partes (verbeterd uit: illis duabus 

terciis partibus) que site sunt contigue juxta predictam hereditatem 

dicti Wautgheri prout ibidem sit[e] sunt et palata! (dg: ut dicebat et 

super jure ad opus) ad Rodolphum filium quondam Gerardi Roelen soen 

hereditarie #pertinent# (dg: renunciavit) promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 161r 07 za 11-07-1405. 

Aleijdis wv Gerardus van Eijrde droeg over aan Gerardus, natuurlijke zoon 
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van voornoemde Aleijdis en wijlen Gerardus, al haar erfgoederen en 

goederen, zowel erfelijke als gerede, waar ook gelegen, met de lasten die 

eruit gaan. Voor haar gereserveerd een lijfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Gerardus moet leveren aan zijn voornoemde moeder 

Aleijdis. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Gerardi de Eijrde #cum tutore# omnes et singulas 

hereditates et quecumque bona hereditaria #tam hereditaria quam parata 

(dg: ip)# ipsius Aleijdis quocumque locorum consistentia sive sita (dg: 

ut dicebat) simul cum oneribus exinde solvendis ut dicebat (dg: dedit ad) 

hereditarie supportavit Gerardo filio naturali dictorum Aleijdis et 

quondam Gerardi promittens cum tutore super omnia warandiam salva sibi 

vitali pensione quinque modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus 

Gerardus prefate Aleijdi sue matri #ad eius vitam# solvere tenetur (dg: 

ad ?v). Testes Goeswinus et Wolph datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 161r 08 za 11-07-1405. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan zijn voornoemde moeder Aleijdis een 

lijfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle goederen die hij heeft of zal verkrijgen. Echter, zolang 

voornoemde Aleijdis op kosten van voornoemde Gerardus is, zal hij niet tot 

de levering van de pacht verplicht zijn. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Aleijdi sue matri vitalem pensionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis suis bonis habitis et habendis tali annexa conditione quod 

quamdiu dicta Aleijdis steterit et permanserit in expensis dictis Gerardi 

quod tunc dictus Gerardus ad solutionem huiusmodi pensionis (dg: vitalis 

erunt qui erit quitus) vitalis non erit obligatus (dg: vel). Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 161r 09 vr 10-07-1405. 

Zij herriep elk testament. Opgesteld in de kamer {niet afgewerkte akte}. 

 

Anno CCCCmo quinto mensis julii die Xma hora complete revocavit omne 

testamentum ab ipsa factum. Actum in camera (dg: anno mi) presentibus 

{hierna is ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 161r 10 za 11-07-1405. 

Wolterus van Vucht ev Cristina dvw Johannes zvw Bernardus van Overmeer 

droeg over aan Bernardus zvw voornoemde Johannes zvw Bernardus ¼ deel dat 

aan hem en zijn vrouw behoort van een erfgoed van wijlen Lambertus van 

Meghen, in Den Bosch, ter plaatse gnd aan de Windmolenberg, welk erfgoed 

Bernardus van Overmeer van Lijt verworven had van Henricus Stierken, te 

weten het ¼ deel tussen erfgoed van voornoemde verkrijger Bernardus zvw 

Johannes en erfgoed van Clemensa en Elizabeth, dvw voornoemde Johannes, met 

de gebouwen op dit ¼ deel. 

 

Wolterus de Vucht maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam Johannis filii quondam Bernardi de Overmeer quartam partem ad se 

(dg: s) et dictam suam uxorem spectantem hereditatis quondam Lamberti de 

Meghen site in Busco ad locum dictum #aen# den Wijntmoelenberch quam 

hereditatem Bernardus de Overmeer #de Lijt# erga Henricum Stierken 

acquisierat prout in litteris scilicet illam quartam partem que sita est 

inter (dg: partem heredit) hereditatem Bernardi filii dicti quondam 

Johannis et inter hereditatem Cle[m?i]ense et Elizabeth filiarum dicti 

quondam Johannis simul cum edificiis in dicta quarta parte consistentibus 

ut dicebat hereditarie supportavit jamdicto Bernardo filio dicti quondam 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  29 

 

Johannis filii quondam Bernardi cum litteriis et aliis et jure occacione 

promittens super omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere etc. 

Testes Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

1184 f.161v. 

 sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 11-07-1405. 

 dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 12-07-1405. 

 sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 10-07-1405. 

 

BP 1184 f 161v 01 za 11-07-1405. 

Voornoemde Walterus van Vucht ev Cristina dvw Johannes zvw Bernardus van 

Overmeer droeg over aan voornoemde Bernardus zvw Johannes zvw Bernardus de 

helft van een b-erfcijns van 12 schelling geld, die Johannes Boegaert zvw 

Henricus Boegaert beloofd had met Kerstmis te betalen aan Johannes zvw 

Bernardus van Overmeer, gaande uit een huis en erf van eerstgenoemde 

Johannes Boghaert, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, naast 

erfgoed van voornoemde Johannes zvw Bernardus. 

 

Dictus Walterus de Vucht maritus ut supra medietatem hereditarii census 

XII solidorum monete quem Johannes Boegaert filius quondam Henrici 

Boegaert promisit se daturum Johanni filio quondam Bernardi de Overmeer 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area primodicti Johannis 

Boghaert sita in Busco ad locum dictum Wijntmolenberch contigue juxta 

hereditatem predicti Johannis filii eiusdem quodam Bernardi prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Bernardo filio dicti quondam 

Johannis filii quondam Bernardi cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et 

Neijnsel datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 161v 02 za 11-07-1405. 

Johannes van den Pas zv Theodericus van den Pas droeg over aan Theodericus 

Jans soen van Boechem een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Bartholomeus-Apostel te leveren, aan voornoemde Johannes van den Pas 

overgedragen door Petrus Oir ev Katherina dvw Godefridus zvw Enghela 

Goedens. 

 

Johannes van den Pas filius Theoderici van den Pas hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Bartholomei 

apostoli supportatam dicto Johanni van den Pas a Petro Oir marito 

legitimo Katherine filie quondam Godefridi filii quondam Enghele Goedens 

prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico Jans soen van 

Boechem cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1184 f 161v 03 za 11-07-1405. 

Voornoemde Johannes van den Pas droeg over aan voornoemde Theodericus Jans 

soen van Boechem een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius-Belijder in Den Bosch te leveren, aan hem overgedragen door 

voornoemde Petrus Oir ev Katherina dvw Godefridus zvw Enghela Goedens. 

 

Dictus Johannes van den Pas hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii confessoris et in Busco 

tradendam supportatam sibi a dicto Petro Oir marito ut supra prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Theoderico Jans soen cum litteris 

et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 161v 04 za 11-07-1405. 

Johannes Mol zvw Gerardus droeg over aan Johannes zvw Walterus Pijnappel 

(1) alle goederen die aan Johannes Mol zvw Ghibo Sceijnkel en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Walterus Pijnappel gekomen waren na overlijden van 
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Wautgherus Pijnappel bvw voornoemde Walterus, (2) alle goederen, die aan 

hem en zijn voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden van Heijlwigis dvw 

voornoemde Wautgherus, al welke goederen aan eerstgenoemde Johannes Mol 

waren overgedragen door voornoemde Johannes Mol zvw Ghibo Scheijnckel. 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi omnia et singula bona !que Johanni 

Mol filio quondam Ghibonis Sceijnkel et Heijlwige! sue uxori filie 

quondam Walteri Pijnappel de morte quondam Wautgheri Pijnappel fratris 

olim dicti quondam Walteri successione advoluta atque omnia et singula 

bona sibi et dicte sue uxori de morte quondam Heijlwigis filie predicti 

quondam Wautgheri successione advoluta supportata (dg: primodicto Johanni 

Mol) primodicto Johanni Mol a Johanne Mol filio quondam Ghibonis 

Scheijnckel predicto prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Walteri Pijnappel cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Theodericus et Tijt datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 161v 05 za 11-07-1405. 

Johannes Mol zvw Ghibo Scheijnckel ev Heijlwigis dvw Walterus Pijnappel 

deed tbv Johannes zvw Walterus Pijnappel afstand van het voornoemde. 

 

Johannes Mol filius quondam Ghibonis Scheijnckel maritus legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Walteri Pijnappel super premissis et 

jure ad opus Johannis filii quondam Walteri Pijnappel hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 161v 06 za 11-07-1405. 

Nijcholaus zvw Egidius van Lijeshout deed tbv zijn broer Danijel zv Egidius 

van Lijeshout afstand van een huis en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Reijnerus Wamboesticker enerzijds en erfgoed van wijlen 

Wellinus van Neijnsel anderzijds, aan voornoemde Danijel verkocht door 

Johannes Coman van Weert en zijn vrouw Agnes dvw Nijcholaus van Avenijoen. 

 

-. 

Nijcholaus filius quondam Egidii de Lijeshout super domo et area sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Reijneri Wamboesticker ex uno et 

hereditatem quondam Wellini de Neijnsel ex alio vendita Danijeli filio 

Egidii de Lijeshout a Johanne Coman de Weert et Agnete sua uxore filia 

quondam Nijcholai de Avenijoen prout in litteris et super jure ad opus 

dicti Danijelis sui fratris hereditarie renunciavit promittens super 

omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et 

Neijnsel datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 161v 07 za 11-07-1405. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Egidius van Lijeshout droeg over aan zijn 

voornoemde broer Danijel zv Egidius van Lijeshout (1) zijn deel en recht in 

een deel van een erfgoed, gelegen tussen erfgoed van Danijel zvw Egidius 

van Lijeshout enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Egidius 

anderzijds, welk deel afgesplitst is als osendrup van voornoemde 

erfgoederen, (2) het recht te mogen bouwen in en op een wand die staat 

tussen erfgoed van voornoemde Danijel en wijlen Egidius. 

 

Dictus Nijcholaus partem et jus sibi competentes in quadam parte 

hereditatis site inter hereditatem Danijelis filii quondam Egidii de 

Lijeshout ex uno et inter hereditatem dicti quondam Egidii ex alio que 

pars hereditatis ibidem sita et deputata fuit pro stillicidio dictarum 

hereditatum insuper plenum jus edificandi in et supra quendam parietem 

consistentem inter hereditatem dictorum Danijelis et quondam Egidii 

hereditarie supportavit dicto Danijeli #sui! fratri# promittens super 
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omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 161v 08 za 11-07-1405. 

Henricus van Tuernout zvw Henricus van Tuernout en Johannes van Loven zvw 

Petrus van Zoemeren beloofden aan Johannes Stroijlman, tbv hem en hr 

Heijmericus van de Kamp priester, 10 nieuwe gulden, gemeenlijk nuwe gulden 

genaamd, of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Henricus de Tuernout filius quondam Henrici de Tuernout et Johannes de 

Loven filius quondam Petri de Zoemeren promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Stroijlman ad opus sui et ad opus domini Heijmerici de Campo 

presbitri seu ad opus alterius eorundem decem novos aureos florenos 

communiter nuwe gulden vocatos seu valorem ad festum pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes Berwout et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 161v 09 za 11-07-1405. 

Goeswinus Moedel van der Donck zvw Rutgherus: een b-erfcijns van 3 

schelling 4 penning oude pecunia, die hij met Sint-Willibrordus beurt, 

gaande uit {niet afgewerkt contract}. 

 

Goeswinus Moedel #van der Donck# filius quondam Rutgheri hereditarium 

censum trium solidorum et quatuor denariorum antique pecunie quem sibi 

solvendum habere dicebat hereditarie Willibrordi ex. 

 

BP 1184 f 161v 10 zo 12-07-1405. 

Goeswinus Model van der Donc zvw Rutgherus verkocht aan Petrus zvw 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem een b-erfcijns van 3 schelling 4 

penning oude pecunia, die hij met Sint-Willibrordus beurt, gaande uit een 

stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in den Tongheren, tussen voornoemde 

Godefridus zvw Andreas enerzijds en Jacobus Rutghers soen anderzijds, (dg: 

welk stuk land voornoemde Godefridus verworven had van Rijcoldus Belijen 

soen en zijn zoon Bernardus). 

 

Goeswinus Model van der Donc filius quondam Rutgheri hereditarium censum 

trium solidorum et quatuor denariorum antique pecunie quem sibi solvendum 

habuit hereditarie Willibrordi ex pecia terre sita in parrochia de Os in 

loco dicto in den Tongheren inter hereditatem Godefridi filii quondam 

Andree de Berlikem ex uno et inter hereditatem Jacobi Rutghers soen ex 

alio #ut dicebat# (dg: quam peciam terre dictus Godefridus erga Rijcoldum 

Belijen soen et Bernardum eius filium acquisierat) hereditarie vendidit 

Petro filio (dg: dicti) dicti Godefridi quondam (dg: filii quondam 

Andree) #filii quondam Andree# promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes 

Theodericus et Tijt datum dominica post octavas Pe Pau. 

 

BP 1184 f 161v 11 vr 10-07-1405. 

Hermannus Broecriemmeker beloofde aan Johannes van der Stegen 54½ nieuwe 

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

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

 

Hermannus Broecriemmeker promisit super omnia Johanni van der Stegen 

LIIII et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et Tijt datum (dg: quinta) #sexta# post 

octavas Pe Pau. 

 

1184 f.162r. 

 in festo Margarete: maandag 13-07-1405. 

 in crastino Margarete: dinsdag 14-07-1405. 
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BP 1184 f 162r 01 vr 10-07-1405. 

Henricus Loijart en Godefridus die Gruijter beloofden aan Goeswinus Model 

van der Donck zvw Rutgherus, tbv hr Johannes van Grijmbergen heer van 

Assche, schout van Den Bosch, 80 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met H.Maria-Geboorte aanstaande (di 

08-09-1405) te betalen. 

 

Henricus Loijart (dg: pro) et Godefridus die Gruijter promiserunt 

indivisi super omnia Goeswino Model van der Donck filio quondam Rutgheri 

ad opus domini Johannis de Grijmbergen domini de Assche sculteti 

Buscensis LXXX nu Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemsch plac 

pro quolibet gulden computato ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 162r 02 vr 10-07-1405. 

Johannes van Ynghen beloofde aan voornoemde Goeswinus, tbv hr Johannes van 

Grijmbergen heer van Assche, schout van Den Bosch, 80 nieuwe gulden van 

gelijke waarde met H.Maria-Geboorte aanstaande (di 08-09-1405) te betalen. 

 

Johannes de Ynghen promisit super omnia dicto Goeswino ad opus ut supra 

LXXX gulden similis valoris ad dictum terminum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 162r 03 ma 13-07-1405. 

Johannes Feijtman verkocht aan zijn broer Nijcholaus Coel Feijtman een 

stukje beemd, onder de vrijheid van Oisterwijk, ter plaatse gnd die 

Koestraet, tussen Johannes van Beke enerzijds en Jacobus Trijssen soen 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes Feijtman particulam prati sitam infra (dg: parrochiam) 

#libertatem# de Oesterwijc ad locum dictum die Koestraet inter 

hereditatem Johannis de Beke ex uno et inter hereditatem Jacobi Trijssen 

soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Nijcholao 

Coel Feijtman eius fratri promittens super omnia (dg: warandiam) #ratam 

servare# et obligationem deponere (dg: excepto censu Wellino Roveri 

exinde solvendo) ex parte sui. Testes Tijt et Bathen soen datum in festo 

Margarete. 

 

BP 1184 f 162r 04 ma 13-07-1405. 

Willelmus van Volkel en Gerardus van der Merendonck beloofden aan hr Paulus 

Borchardi, tbv hr Mijchael van der Lijnden investiet van Schijndel, 61 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Lichtmis (di 02-02-1406) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1406). 

 

Willelmus van Volkel et Gerardus van der Merendonck promiserunt indivisi 

super omnia domino Paulo Borchardi ad opus domini Nijchaelis! van der 

Lijnden (dg: LX) investiti de Scijnle LXI Hollant gulden monete quondam 

comitis Willelmi seu valorem (dg: a) mediatim purificationis et mediatim 

pasche proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 162r 05 ma 13-07-1405. 

Hr Nijcholaus Welten priester en Arnoldus van Uden beloofden voornoemde 

Willelmus en Gerardus schadeloos te houden. 

 

{Vanaf BP 1184 f 162r 05 tm 11 een verticale haal in de linker marge}. 

Dominus Nijcholaus Welten presbiter et Arnoldus de Uden promiserunt 

dictos Willelmum et Gerardum indempnes servare. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 162r 06 ma 13-07-1405. 

Arnoldus Eghen, Henricus zv Lucas Hannen, Johannes zv Johannes Zeghers soen 

en Gerardus van den Acker beloofden aan hr Paulus Borchardi, tbv hem en 

voornoemde hr Mijchael van der Lijnden, 51 Hollandse gulden voornoemd geld 

of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (di 02-02-1406) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406). 

 

Arnoldus Eghen Henricus filius (dg: quo) Luce Hannen Johannes filius (dg: 

quondam) Johannis Zeghers soen Gerardus van den Acker promiserunt 

indivisi super omnia domino Paulo Borchardi ad opus sui #et# ad opus 

domini Mijchaelis van der Lijnden predicti LI Hollant gulden dicte monete 

seu valorem ad dictos terminos persolvendos. Testes Tijt et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 162r 07 ma 13-07-1405. 

Anthonius van den Doeren, Henricus van Eijcke zvw Gerardus, Ghisbertus 

Lobbe, Franco zvw Johannes van Essche en Henricus zvw Henricus van Tuernout 

beloofden aan voornoemde hr Paulus Borchardi, tbv hem en voornoemde hr 

Mijchael van der Lijnden, 93 Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde, 

een helft te betalen met Lichtmis (di 02-02-1406) en de andere helft met 

Pasen aanstaande (zo 11-04-1406). 

 

Anthonius van den Doeren Henricus van Eijcke filius quondam Gerardi 

Ghisbertus Lobbe et Franco filius quondam Johannis de Essche et Henricus 

filius quondam Henrici de Tuernout promiserunt indivisi super omnia dicto 

domino Paulo ad opus ut supra XCIII Hollant gulden dicte monete vel 

valorem ad dictos terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 162r 08 ma 13-07-1405. 

Florencius van den Velde, Willelmus zv Johannes van Thede, Rodolphus zvw 

Johannes Voet en Albertus zvw Willelmus Nuwerts beloofden aan voornoemde hr 

Paulus Borchardi, tbv hem en voornoemde hr Mijchael van der Lijnden, 60½ 

gulden voornoemd geld of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (di 

02-02-1406) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406). 

 

Florencius van den Velde Willelmus (dg: die) filius Johannis de Thede 

Rodolphus filius quondam Johannis Voet et Albertus filius quondam 

Willelmi Nuwerts promiserunt indivisi super omnia dicto domino Paulo ad 

opus ut supra LX et dimidium florenos dicte monete vel valorem ad dictos 

terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 162r 09 di 14-07-1405. 

Lambertus Prijem zvw Lambertus Prijem van Vlijmen en Willelmus Claes soen 

ev Heijlwigis dvw voornoemde Lambertus droegen over aan Walterus die 

Gheijnser een huis en erf, in Den Bosch, over de Vismarkt, tussen erfgoed 

van wijlen Ghibo Gheijnser enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus Mijs 

anderzijds, aan Lambertus Prijem van Vlijmen verkocht door Johannes gnd 

Fijolaer, belast met de hertogencijns en erfcijnzen geschat op een totaal 

van 50 schelling geld. 

 

{Met extra verticale haal verbonden met BP 1184 f 162r 11}. 

Lambertus Prijem filius quondam Lamberti Prijem de Vlijmen #Willelmus 

Claes soen maritus et tutor Heijlwigis filie dicti quondam Lamberti# 

domum et aream (dg: Johannis Fijolaer) sitam in Busco ultra forum piscium 

inter hereditatem quondam Ghibonis Gheijnser ex uno et inter hereditatem 

quondam Willelmi Mijs ex alio cum attinentiis dicte domus et aree 

universis venditam Lamberto Prijem de Vlijmen a Johanne dicto Fijoloer! 

dg: ut) prout in litteris hereditarie supportaverunt Waltero die 

Gheijnser cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte eorum) deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditariis censibus ad summam quinquaginta solidorum 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  34 

 

monete estimatarum!. Testes Tijt et Neijnsel datum in crastino Margarete. 

 

BP 1184 f 162r 10 di 14-07-1405. 

Mercilius Claus soen die Mandemaker beloofde aan Arnoldus Wonder 7 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

-. 

Mercilius Claus soen die Mandemaker promisit super omnia Arnoldo Wonder 

septem novos Gelre !scilicet IX boddreger pro quolibet gulden computato 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 162r 11 di 14-07-1405. 

Arnoldus Schaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Hier eindigt de verticale haal die naast BP 1184 f 162r 05 begon}. 

{Met extra verticale haal verbonden met BP 1184 f 162r 09}. 

Arnoldus Schaden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 162r 12 ma 13-07-1405. 

Hubertus van Ghemert en Arnoldus Heijme verklaarden op verzoek van de 

rechter dat Theodericus zv Johannes van den Hautart buiten de 

leefgemeenschap en kosten van zijn voornoemde vader is geweest gedurende 6 

weken 3 dagen en langer vanaf de tijd dat voornoemde Johannes zijn 

voornoemde zoon Theodericum had geëmancipeerd. 

 

Hubertus de Ghemert et Arnoldus Heijme deposuerunt ad requestam judicis 

suis juramentis mediantibus quod Theodericus filius Johannis van den 

Hautart fui-(dg: er)-it extra convictum et expensos dicti sui patris per 

spacium sex septimanarum et trium dierum et amplius a tempore quo dictus 

Johannes dictum Theodericum suum filium emancipavit. Testes Theodericus 

Tijt et Neijnsel datum in festo Margarete. 

 

BP 1184 f 162r 13 di 14-07-1405. 

Engbertus van Arle mesmaker en Godefridus van Druetten beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 15 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

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

 

-. 

Engbertus de Arle cultellifex Godefridus de Druetten promiserunt indivisi 

Andree de Drodis ad opus etc XV aude scilde Francie ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena unius. Testes Goeswinus et Tijt datum in 

crastino Margarete. 

 

BP 1184 f 162r 14 di 14-07-1405. 

Heijlwigis dvw Wautgherus die Greve droeg al haar goederen over aan 

Rutgherus van Audenhoven. 

 

Heijlwigis filia quondam Wautgheri die Greve cum tutore omnia et singula 

bona sua mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia hereditarie supportavit Rutghero de Audenhoven promittens 

super (dg: omnia ratam servare testes) habita et habenda ratam servare. 

Testes (dg: Goeswinus) Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

1184 f.162v. 

 in crastino Margarete: dinsdag 14-07-1405. 

 in festo divisionis apostolorum: woensdag 15-07-1405. 

 

BP 1184 f 162v 01 di 14-07-1405. 

Godefridus van Bruheze zvw Arnoldus droeg over aan Bartholomeus Spijrinc 

zijn deel in 1 mud rogge b-erfpacht maat van Someren uit een b-erfpacht van 
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9½ mud rogge, maat van Someren, welke mud wijlen Godefridus Sceijvel zvw 

Johannes in zijn testament vermaakt had aan jkvr Elizabeth dvw Arnoldus 

Stamellart van Bruheze, voor de duur van haar leven, om na haar overlijden 

in bezit te komen van eerstgenoemde Godefridus. 

 

Godefridus de Bruheze filius quondam Arnoldi totam partem et omne jus 

sibi competentes et postmodum quovis modo competituros in uno modio 

siliginis (dg: mensure) hereditarie paccionis mensure de (dg: Busco 

solvendo here) #Zoemeren# de hereditaria paccione novem et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure quem modium siliginis quondam Godefridus 

Sceijvel filius quondam Johannis in suo testamento legaverat domicelle 

Elizabeth filie quondam Arnoldi Stamellart de Bruheze ad vitam dicte 

Elizabeth et (dg: p) non ultra et post eius decessum primodicto Godefrido 

hereditarie possidendum ut dicebat hereditarie supportavit Bartholomeo 

Spijrinc promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in crastino Margarete. 

 

BP 1184 f 162v 02 wo 15-07-1405. 

Egidius Cuper droeg over aan Ludovicus zvw Theodericus Proefst van Empel 

(1) 5 hont, in Empel, ter plaatse gnd die Spoijen, tussen Gerlacus Tielen 

soen enerzijds en een zekere Offeraen anderzijds, (2) een hofstad in Empel, 

tussen voornoemde Gerlacus enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 5 

hont en hofstad voornoemde Egidius gerechtelijk gekocht had van Gerardus 

Heijnen soen van Hezewijc. 

 

{Houdt verband met BP 1184 f 162v 07}. 

+. Solvit. 

Egidius Cuper quinque hont sita in parrochia de Empel in loco dicto die 

Spoijen inter hereditatem Gerlaci Tielen soen et inter hereditatem dicti 

Offeraen atque domistadium situm in dicta parrochia inter hereditatem 

dicti Gerlaci et inter communem plateam (dg: quas) que quinque hont terre 

et domistadium dictus Egidius erga Gerardum Heijnen soen de Hezewijc (dg: 

eme) per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Ludovico filio 

quondam Theoderici Proefst de Empel cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Theodericus et Neijnsel datum in festo divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 162v 03 wo 15-07-1405. 

Gerardus Heijnen soen van Hezewijc kramer droeg over aan voornoemde 

Ludovicus zvw Theodericus Proefst van Empel een b-erfpacht van 1 mud gerst, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit voornoemde 5 hont land en 

hofstad, welke pacht voornoemde Gerardus gekocht had van Johannes zv 

Johannes van Diest wonend in Empel. 

 

Solvit. 

Gerardus Heijnen soen de Hezewijc #institor# hereditariam paccionem unius 

modii (dg: silig) ordei mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pur) 

nativitatis Domini ex quinque hont terre et domistadio predictis quam 

paccionem dictus Gerardus erga Johannem filium Johannis de Diest 

commorantem in Empel emendo acquisierat prout in litteris herediatrie 

supportavit dicto Ludovico cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere ?etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 162v 04 wo 15-07-1405. 

Henricus van den Zande ev Gertrudis dvw Godefridus Visscher droeg over aan 

Albertus van Derenborch de helft van de helft van een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 7 bunder erfgoed 

van wijlen Bartholomeus zv Theodericus, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, 

tussen Willelmus van den Velde enerzijds en Arnoldus van den Perre 
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anderzijds, welke helft van de pacht Wijnricus Screijnmaker, tbv hem en hr 

Henricus Buc priester kanunnik van de kerk van Den Bosch, gekocht had van 

Henricus Buc zv Theodericus Buc zvw Theodericus Buc ev Elizabeth dv 

Henricus van Uden, en welke helft van de helft van de pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Henricus van den Zande maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Godefridi Visscher (dg: ab eodem Godefrido) medietatem 

medietatis hereditarie paccionis quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco solvende hereditarie purificationis de et ex septem bonariis 

hereditatis quondam Bartholomei filii Theoderici sitis in parrochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem Willelmi van den Velde et 

hereditatem Arnoldi van den Perre quam medietatem (dg: dicte medietatis) 

dicte paccionis Wijnricus Screijnmaker ad opus sui et ad opus domini 

Henrici Buc presbitri canonici ecclesie de Busco erga Henricum Buc filium 

Theoderici Buc filii quondam Theoderici Buc maritum legitimum Elizabeth 

filie Henrici de Uden emendo acquisierat prout in litteris et quam 

medietatem dicte medietatis paccionis predicte nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Alberto (dg: de) van Derenborch cum 

litteris et aliis et jure occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem (dg: ex parte) et impetitionem ex parte sui et dicte sue 

uxoris et dictorum Wijnrici et domini Henrici et suorum heredum deponere. 

Testes Theodericus et Neijnsel datum in festo divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 162v 05 wo 15-07-1405. 

Voornoemde Henricus van den Zande ev Gertrudis dvw Godefridus Visscher 

droeg over aan voornoemde Albertus van Derenborch de helft van de helft van 

een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, als hierboven, welke helft hr 

Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch en Wijnricus Screijnmaker 

gekocht hadden van Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct ev Eefsa 

dvw Henricus van Uden en welke helft van de helft nu aan hem behoort. 

 

Dictus Henricus medietatem medietatis hereditarie paccionis quatuor 

modiorum siliginis (dg: d) mensure de Busco solvende ut supra quam 

medietatem (dg: dicte medietatis) dominus Henricus Buc canonicus ecclesie 

de Busco et Wijnricus Screijnmaker erga Theodericum Buc filium quondam 

Godescalci van der Sporct maritum legitimum Eefse sue uxoris filie 

quondam Henrici de Uden emendo acquisierant prout in litteris et quam 

medietatem dicte medietatis nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit dicto Alberto cum litteris et aliis et jure occacione 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 162v 06 wo 15-07-1405. 

Johannes Zuetteric droeg over aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, het 

officium van het meten van de gewanten gnd strijcambacht van de stad Den 

Bosch, dat hertogin Johanna gegeven had aan voornoemde Johannes voor de 

duur van zijn leven. 

 

Johannes Zuetteric officium mensurandi pannos dictum vulgariter 

strijcambacht opidi de Busco quod illustrissima (dg: prima) domina nostra 

domina Johanna duccissa Luttenburgensis de (dg: Lae) Lorthr Brabantie et 

Lijmborgensis dederat dicto Johanni ad vitam dicti Johannis Zueteric 

habendum prout in litteris de vero sigillo prefate domine nostre 

sigillatis continetur legitime supportavit michi ad opus opidi de Busco 

predicti cum litteris et (dg: aj) aliis et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 162v 07 wo 15-07-1405. 

Voornoemde Ludovicus zvw Theodericus Proefst van Empel beloofde aan 

voornoemde Gerardus Heijnen soen van Hezewijc kramer dat hij twee dijken, 

gnd twe dijcken, in Empel, (1) op die Spoijen, tussen erfgoed van erfg van 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  37 

 

Gerlacus Tielen en {hier staan: ..} erfgoed Offeraen, (2) in Dijependijc, 

tussen erfgoed van Gerardus van Berkel en Johannes zv Theodericus 

Lambrechts soen, welke dijken bij voornoemde erfgoederen behoren, zó zal 

onderhouden dat voornoemde Gerardus daarvan geen schade heeft. 

 

{Houdt verband met BP 1184 f 162v 02}. 

+. Solvit. 

Dictus Ludovicus promisit super omnia dicto Gerardo quod ipse duos 

aggeres dictos twe dijcken sitos in parrochia de Empel quorum unus op die 

Spoijen (dg: quorum unus et alter aen Dijependijc ad premissas 

hereditates spectantes) inter (dg: he) hereditatem heredum Gerlaci Tielen 

et {hier staan: ..} hereditatem Offeraen et alter (dg: inter i) in 

Dijependijc inter hereditatem Gerardi de Berkel et Johannis filii 

Theoderici Lambrechts soen (dg: ut) et qui aggeres ad dictas hereditates 

spectant ut dicebat (dg: testes) nunc deinceps taliter servabit quod 

dicto Gerardo dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

1184 f.163r. 

 quinta post divisionis apostolorum: donderdag 16-07-1405. 

 

BP 1184 f 163r 01 do 16-07-1405. 

Albertus van Derenborch en Henricus van den Zande beloofden aan Egidius zvw 

Egidius gnd Lang Gielis 150 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1405) te betalen. 

 

Albertus van Derenborch et Henricus van den Zande promiserunt indivisi 

super omnia Egidio filio quondam Egidii dicti Lang Gielis centum et (dg: 

L) quinquaginta nu Gelre scilicet IX boddrager vel XIII Vlems groet pro 

quolibet computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 163r 02 do 16-07-1405. 

Johannes Ghijssellen soen van Os en zijn kinderen Petrus en Johannes 

beloofden aan Egidius die Zecker 300 nieuwe Gelderse gulden van dezelfde 

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

 

-. 

Johannes Ghijssellen soen van Os Petrus et Johannes eius liberi 

promiserunt indivisi super omnia Egidio die Zecker CCC nu Gelre (dg: 

scilicet) similis valoris ad nativitatis Domini persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 163r 03 do 16-07-1405. 

Petrus van Langvelt droeg over aan de secretaris, tbv (dg: de broers 

Leonius, Willelmus en Walterus) kvw Godefridus van Langvelt zvw Petrus van 

Keeldonc, door wijlen voornoemde Godefridus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Engelberna dvw Vredericus Hoernkens, het deel dat aan zijn vader voornoemde 

Godefridus van Langvelt zvw Petrus van Keeldonc behoort in een b-erfpacht 

van 3½ mud rogge en 1 mud gerst, maat van Eindhoven, welk deel aan 

eerstgenoemde Petrus was overgedragen door zijn voornoemde vader Godefridus 

van Langvelt. 

 

Petrus (dg: f) de Langvelt (dg: filius quo) totam partem et omne jus 

Godefrido de Langvelt suo patri filio quondam Petri de Keeldonc 

competentes in hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis 

et unius modii ordei mensure de Eijndoven supportatas primodicto Petro a 

Godefrido de Langvelt (dg: su) suo patre predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit mihi ad opus (dg: Leonii Willelmi et Walteri 

fratrum liberorum) liberorum quondam Godefridi de Langvelt predicti ab 

eodem quondam Godefrido et quondam Engelberna sua uxore filia quondam 
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Vrederici Hoernkens pariter genitorum cum litteris et jure promittens 

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

Theodericus et Gerardus datum quinta post divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 163r 04 do 16-07-1405. 

Johannes Wert van Engelen en zijn zoon Johannes verhuurden aan Jacobus die 

Wert alle erfgoederen die aan Zanderus zv eerstgenoemde Johannes en wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus Aben soen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Henricus, gelegen in Berlicum en Rosmalen, voor een periode van 

7 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (do 25-12-1404), voor 4 pond (dg: 

paijment) geld die eruit gaan te betalen aan hen aan wie dat moet. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes Wert van Engelen Johannes eius filius omnes et singulas 

hereditates que Zandero filio primodicti Johannis marito legitimo (dg: 

olim) quondam Elizabeth filie quondam Henrici Aben soen (dg: de morte) et 

dicte Elizabeth de morte dicti quondam Henrici successione advolutas 

quocumque locorum in (dg: para) parrochiis de Berlikem et de Roesmalen 

sitas sive consistentes ut dicebant locaverunt Jacobo die Wert ab eodem 

ad spacium septem annorum festum nativitatis Domini proxime preterito 

sine medio sequentium possidendas pro quatuor libris (dg: pagamenti) 

monete annuatim exinde solvendis dandis et solvendis a dicto Jacobo anno 

quolibet dicto spacio pendente terminis ac locis ad hoc debitis et 

consuetis illis quibus de jure solvendi sunt promittentes indivisi super 

omnia warandiam (dg: et) pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163r 05 do 16-07-1405. 

Johannes van Zinsich ev Maria dv Petrus Tielkens verkocht aan Theodericus 

zv voornoemde Petrus een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis in Oerle te leveren, gaande uit alle goederen die aan voornoemde 

verkoper en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Katherina, mv 

voornoemde Maria en ev voornoemde Petrus, resp. aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Petrus Tielkens. 

 

-. 

Johannes de Zinsich (verbeterd uit: Zinzich) maritus et tutor Marie sue 

uxoris filie Petri Tielkens (dg: hereditarie vendidit) #hereditarie 

vendidit Theoderico filio dicti Petri hereditariam paccionem# octo 

lopinorum siliginis (dg: hereditarie paccionis mensure) mensure de Oirle 

solvendam hereditarie purificationis et in Oirle tradendam ex omnibus et 

singulis bonis dicto venditori et dicte sue uxori de morte quondam 

Katherine matris olim dicte Marie uxoris olim dicti Petri successione 

advolutis et post mortem dicti Petri Tielkens successione advolvendis 

quocumque locorum consistentibus ut dicebat promittens super omnia 

warandiam. Testes Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 163r 06 do 16-07-1405. 

Hr Willelmus van Aa ridder en zijn zoon Gerardus beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 140 Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen op straffe van 6. 

 

-. 

Dominus Willelmus de Aa miles et Gerardus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc centum et quadraginta 

Hollant comitis quondam Willelmi ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena sex. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163r 07 do 16-07-1405. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Zebertus gnd Dorre ev Oda dvw Rodolphus gnd Roel 

Vrients soen verkocht aan Bernardus zvw Johannes Bernts soen van Overmeer 
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de helft van een stuk beemd, ongeveer 1 morgen groot, onder de vrijdom van 

Den Bosch, achter het klooster van Porta Celi, tussen Theodericus van 

Engelant enerzijds en Theodericus Werner anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Bernardus en met het andere eind aan Henricus Steijmpel. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Zeberti dicti Dorre maritus et 

tutor legitimus Ode sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Roel Vrients 

soen medietatem (dg: u) pecie prati unum juger terre vel circiter !site 

infra libertatem opidi de Busco retro conventum de Porta Celi inter 

hereditatem Theoderici de Engelant ex uno et Theoderici Werner ex alio 

tendentis cum uno fine ad hereditatem Bernardi filii quondam Johannis 

Bernts soen de Overmeer et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici 

Steijmpel ut dicebat hereditarie vendidit dicto Bernardo (dg: cum 

litteris et) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Theodericus et Goeswinus datum quinta post divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 163r 08 do 16-07-1405. 

Danijel gnd Deenken van der Weghescheijden zvw Danijel van der Wegesceiden 

verkocht aan Johannes van Dusel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Gerardus van Doerne enerzijds en 

Johannes Vos van den Hogherstraten anderzijds, strekkend vanaf een gemene 

weg tot aan Mechtildis des Papen, (2) een huis, erf en tuin, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Onrode, tussen Elizabeth Loijen enerzijds en hr Henricus die 

Kuster priester anderzijds, de onderpanden reeds belast met de grondcijns 

en het huis, erf en tuin met een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Boxtel. 

 

Danijel dictus Deenken van der Weghescheijden filius quondam Danijelis 

van der Wegesceiden hereditarie vendidit Johanni van Dusel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro terre sito in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum Onrode inter hereditatem Gerardi van 

Doerne ex uno et inter (dg: communem plateam ex alio tendente) 

hereditatem Johannis Vos van den Hogherstraten ex alio tendente a communi 

platea ad hereditatem Mechtildis des Papen (dg: ut dicebat promittens 

super) atque ex domo area et orto sitis in parrochia et loco jamdictis 

inter hereditatem Elizabeth Loijen ex uno et hereditatem domini Henrici 

die Kuster presbitri ex (dg: -c) alio ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu fundi exinde solvendo necnon hereditaria paccione sex lopinorum 

siliginis mensure de Bucstel ex dictis domo area et orto solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163r 09 do 16-07-1405. 

Walterus die Grove beloofde aan Godefridus zvw Johannes van Berchen 47 

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

gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. De brief 

overhandigen aan Egidius zv Egidius Zecker. 

 

Walterus die Grove promisit super omnia Godefrido filio quondam Johannis 

van Berchen XLVII novos Gelre scilicet IX boddrager vel X Vlems plac ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradatur littera Egidio filio Egidii Zecker. 

 

BP 1184 f 163r 10 do 16-07-1405. 

Gerisius van Herpen beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd Lang Gielijs 48 

nieuwe Gelderse gulden en 6 botdrager, 38 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 
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Gerisius van Herpen promisit super omnia Egidio filio quondam Egidii 

dicti Lang Gielijs XLVIII #novos Gelre# et sex boddrager (dg: seu valorem 

et ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos testes) scilicet 

XXXVIII gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.163v. 

 sexta post divisionis apostolorum: vrijdag 17-07-1405. 

 sabbato post divisionis apostolorum: zaterdag 18-07-1405. 

 dominica post divisionis apostolorum: zondag 19-07-1405. 

 quarta post Jacobi: woensdag 29-07-1405. 

 in profesto Magdalene: dinsdag 21-07-1405. 

 

BP 1184 f 163v 01 vr 17-07-1405. 

Goeswinus Moedel van der Donck zvw Rutgherus droeg over aan Willelmus van 

Ghiessen 3½ hont land, in Oss, achter de plaats gnd die Spoeldonc, tussen 

erfg vw Thomas gnd Belijen Maes soen enerzijds en Demodis dv Johannes gnd 

Hennen Coetkens anderzijds, aan voornoemde Goeswinus verkocht door Henricus 

Denkini Lijsbethen Deenkens en zijn zwager Arnoldus van der Weijden. 

 

Goeswinus Moedel van der Donck filius quondam Rutgheri tria et dimidium 

hont terre #sita in parrochia de Os# in ea quantitate qua sita sunt retro 

locum dictum die Spoeldonc inter hereditatem (dg: hereditatem) heredum 

Thome quondam dicti Belijen Maes soen ex uno et inter hereditatem Demodis 

filie Johannis dicti Hennen Coetkens ex alio vendita dicto Goeswino ab 

Henrico Denkini Lijsbethen (dg: Deke) Deenkens et Arnoldo van der (dg: 

Weij suo) Weijden sinen swagher ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo de Ghiessen promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum sexta post 

divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 163v 02 vr 17-07-1405. 

Katherina wv Henricus Ghecke en haar zoon Johannes wilden tbv Elizabeth dvw 

Rutgherus van Derenborch voldoen aan het vonnis in het geschil dat tussen 

voornoemde Johannes en Elizabeth was aangespannen voor de officiaal van 

Luik. Ze beloofden aan voornoemde Elizabeth een lijfrente van 3 Rijnse 

gulden of de waarde, te betalen met Sint-Petrus-Banden, voor het eerst met 

Sint-Petrus-Banden aanstaande (za 01-08-1405), gaande uit een huis, erf en 

tuin van voornoemde Katherina en Johannes, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van den Hoevel enerzijds en 

Sophija Colen anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Henrici Ghecke et Johannes eius filius tamquam 

volens satisfacere Elizabeth filie quondam Rutgheri van Derenborch de 

summa occacione litis inter dictos Johannem et Elizabeth intemptati coram 

officiali Leodiensi promiserunt indivisi super omnia (dg: dicte El) se 

daturos et soluturos dicte Elizabeth vitalem pensionem trium Rijnssche 

gulden seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra et 

pro primo termino in festo beati Andree apostoli #proxime futuro# et pro 

reliquis terminis (dg: Petri ad vicula ad vitam dicte E) quamdiu dicta 

Elizabeth vixerit anno quolibet in Petri ad vincula et sic deinceps (dg: 

et cum) ex domo area et orto dictorum Katherine et Johannis sitis in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis van den Hoevel ex 

uno et Sophije Colen ex alio ut dicebant (dg: et-) sufficientem facere 

scilicet cum mortua fuerit erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163v 03 vr 17-07-1405. 

Gerardus zvw Johannes Gheenkens soen droeg over aan Johannes Lebben (dg: 

snijder) nzv hr Petrus Lebbe priester de helft van een huis en erf van 

wijlen Borchardus steenhouwer, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Gerardus Zannen enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 
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Woudrichem anderzijds, welk huis en erf Henricus van Halle zvw Johannes Koc 

snijder en Nijcholaus zvw Johannes Gheenkens soen gekocht hadden van hr 

Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch en Willelmus Moelner. 

Lasten van zijn kant en van de kant van Arnoldus zvw Nijcholaus zv Johannes 

Gheenkens soen worden afgehandeld. 

 

Gerardus filius quondam Johannis (dg: Gerijts soen) Gheenkens soen 

medietatem domus et aree quondam Borchardi lathomi site in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Gerardi Zannen ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Woudrichem ex alio quam domum et aream Henricus de 

Halle filius quondam Johannis Koc sartoris et Nijcholaus filius quondam 

Johannis Gheenkens soen erga dominum Henricum Buc canonicum ecclesie de 

Busco et Willelmum Moelner emendo acquisierant prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Lebben (dg: sartori) filius! (dg: quon) 

naturalis! domini Petri Lebbe presbitri #cum litteris et aliis et jure# 

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

deponere) et Arnoldi filii quondam Nijcholai filii Johannis Gheenkens 

soen deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 163v 04 vr 17-07-1405. 

Rodolphus van den Zande verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Rodolphus van den Zande prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163v 05 vr 17-07-1405. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes Gheenkens soen beloofde aan voornoemde 

Johannes Lebben nzv hr Petrus Lebbe priester dat Arnoldus onmondige zvw 

Nijcholaus zv Johannes Gheenkens soen, zodra hij meerderjarig is, 

voornoemde helft van het huis en erf zal overdragen aan voornoemde Johannes 

Lebben. 

 

Dictus Gerardus filius qondam Johannis promisit super omnia dicto Johanni 

Lebben quod ipse Arnoldum filium quondam Nijcholai filii Johannis 

Gheenkens soen adhuc impuberem existentem quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerit dictam medietatem domus et aree predicte prefato 

Johanni Lebben faciet supportare et promittere #ratam servare et# 

obligationem ex parte eiusdem Arnoldi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163v 06 vr 17-07-1405. 

Voornoemde Johannes Lebben beloofde aan voornoemde Gerardus 28½ Hollandse 

gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus Johannes Lebben promisit super omnia dicto Gerardo XXVIII Hollant 

gulden et dimidium comitis quondam Willelmi seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 163v 07 za 18-07-1405. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen van den Dungen droeg over aan Gerardus zvw 

Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, 

alle goederen, die aan eerstgenoemde Nijcholaus gekomen waren na overlijden 

van Anselmus van Bruggen en Petra dvw voornoemde Anselmus. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen #van den Dungen# omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Anselmi van Bruggen et Petre (dg: sue) filie 

eiusdem quondam Anselmi seu alterius eorum successione advoluta (dg: 

hereditarie su) #quocumque locorum consistentia# ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad opus Ghisenradis 

sue matris relicte dicti quondam Nijcholai promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Gerardus 
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datum sabbato post divisionem apostolorum. 

 

BP 1184 f 163v 08 za 18-07-1405. 

Gerlacus Wellens en zijn broer Arnoldus van Hackenem beloofden aan Andreas 

van Drodis, tbv etc, 24 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-

10-1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Gerlacus Wellens et Arnoldus van Hackenem eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXIIII aude scild ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Tijt et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 163v 09 zo 19-07-1405. 

Johannes Heijm beloofde aan zijn broer Henricus 600 Hollandse gulden van 

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

 

Johannes Heijm promisit super omnia Henrico suo fratri (dg: H) VIc 

Hollant gulden comitis quondam Willelmi ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et Neijnsel datum dominica post 

divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 163v 10 zo 19-07-1405. 

Walterus en Ghisbertus, kvw Johannes van Beke, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij Elizabeth dvw Henricus Collart, droegen over aan hun 

broer Willelmus, zvw voornoemde Johannes en Elizabeth, alle goederen die 

aan hen gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

 

Walterus et Ghisbertus liberi quondam Johannis de Beke ab eodem quondam 

Johanne et Elizabeth filia quondam Henrici Collart pariter geniti omnia 

et singula bona eis de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Willelmo eorum fratri filio 

dictorum quondam Johannis et Elizabeth promittentes super omnia ratam 

servare. Testes Goeswinus et Tijt datum dominica post divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1184 f 163v 11 wo 29-07-1405. 

Bartholomeus Spijrinc ev Zoeta dvw Johannes Sceijvel droeg over aan 

Goeswinus nzvw Johannes Boudens soen een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit de goederen gnd dat 

Hofgoit, in Geldrop, welke pacht aan Johannes Sceijvel was verkocht door hr 

Johannes heer van Geldrop ridder. 

 

Bartholomeus Spijrinc maritus et tutor legitimus Zoete sue uxoris filie 

quondam Johannis Sceijvel hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

bonis dictis dat Hofgoit sitis in parrochia de Geldorp et ex attinentiis 

dictorum  bonorum universis venditam Johanni Sceijvel a domino Johanne 

#domino# de Geldorp milite prout in litteris hereditarie supportavit 

Goeswino filio naturali quondam Johannis Boudens soen cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare. Testes Goeswinus et Neijnsel 

datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 163v 12 di 21-07-1405. 

Hermannus Gleijns, Tijelmannus van Campe en Hermannus van Wassenberch, 

poorters van Den Bosch, verklaarden op verzoek van de rechter dat Petrus 

Gorter buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten is geweest van zijn 

moeder Jutta. 

 

Nos Berwout Steenwech et Wolphart notum facimus universis quod #coram 

nobis constituti# Hermannus Gleijns Tijelmannus de Campe et Hermannus de 

Wassenberch nostri coopidani qui ad requestam judicis unanimiter 
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deposuerunt quod Petrus Gorter fuit extra domum convictum et expensos 

Jutte sue matris. Testes datum in profesto Magdalene. 

 

1184 f.164r. 

 in festo Magdalene: woensdag 22-07-1405. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 

BP 1184 f 164r 01 wo 22-07-1405. 

Henricus Rovers soen zvw Paulus beloofde aan Hermannus Sticker zvw 

Theodericus 166 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Lambertus aanstaande (do 17-09-1405) te 

betalen. 

 

Henricus Rovers soen filius quondam Pauli promisit super omnia Hermanno 

Sticker filio quondam Theoderici centum et LXVI novos Gelre gulden IX 

boddreger seu XIII aude Vleems pro quolibet gulden computato ad Lamberti 

proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Wolph datum in festo 

Magdalene. 

 

BP 1184 f 164r 02 wo 22-07-1405. 

Voornoemde Henricus Rovers soen zvw Paulus beloofde aan Marselius Broc 76 

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

gerekend, met Sint-Lambertus aanstaande (do 17-09-1405) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia Marselio Broc LXXVI novos Gelre 

gulden IX boddreger seu X Vleemsche plac pro quolibet gulden computato ad 

dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 164r 03 wo 22-07-1405. 

Willelmus zv Johannes van Tuernout van Beke droeg over aan Arnoldus die 

Wolf een b-erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, in Goirle, tussen Johannes van 

Dordrecht enerzijds en Johannes Soffart anderzijds, welke erfpacht aan 

voornoemde Willelmus gekomen was na overlijden van zijn moeder Elijzabeth 

dvw Willelmus Meeus zvw Willelmus. 

 

Solvit. 

Willelmus filius Johannis de Tuernout de Beke hereditariam paccionem 

unius lopini siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quadam domo et orto sitis in parrochia de Goerle inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Johannis 

Soffart ex alio (dg: ...) que hereditaria paccio dicto Willelmo de morte 

quondam Elijzabeth sue matris filie quondam Willelmi Meeus filii quondam 

Willelmi successione hereditarie est advoluta ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo die Wolf promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 164r 04 wo 22-07-1405. 

Gerardus Coelner zvw Petrus van Doeveren beloofde aan Heijlwigis wv 

Willelmus Coelner 194 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 groten of de waarde 

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

 

Gerardus Coelner filius quondam Petri de Doeveren promisit super omnia 

Heijlwigi relicte quondam Willelmi Coelner centum et XCIIII nu gulden 

scilicet IX boddreger vel XIII grossos seu valorem (dg: ad nativitatis) 

pro quolibet gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: Goe) Theodericus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 164r 05 wo 22-07-1405. 

Henricus Hals beloofde aan voornoemde Heijlwigis wv Willelmus Coelner 93 
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gulden als hierboven met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Henricus Hals promisit super omnia dicte Heijlwigi XCIII gulden ut supra 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 164r 06 do 23-07-1405. 

Henricus van Zelant droeg over aan Eustatius van Hedichusen, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge, Bossche maat, die Gerardus zv Johannes Mijchiels soen beloofd had 

aan Johannes Claes soen, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande 

uit een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Gerardus zv 

Willelmus Hals enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds, (2) een tuin, in Rosmalen, naast de plaats gnd Kaijenberch, 

tussen een gemene weg enerzijds en Ambrosius van den Kaijenberch 

anderzijds, welke pacht en tuin Heijlwigis wv voornoemde Johannes Claes 

soen en ook wettige ev voornoemde Henricus van Zelant in haar testament had 

vermaakt aan het Geefhuis in Den Bosch, om na overlijden van voornoemde 

Henricus te bezitten. 

 

(dg: Eustatius) Henricus de Zelant usufructum sibi competentem in 

hereditaria paccione IX lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Gerardus filius Johannis Mijchiels soen promiserat se daturum et 

soluturum Johanni Claes soen hereditarie purificationis et supra peciam 

terre infrascriptam traditurum ex pecia terre sita in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Gerardi filii Willelmi 

Hals ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio 

(dg: quam) prout in litteris (dg: quam paccionem Heijlwigis relicta dicti 

quondam Johannis Claels! soen uxor olim legitima dicti Henrici de Zelant) 

atque usufructum sibi competentem in quodam orto sito in dicta parrochia 

juxta locum dictum Kaijenberch inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Ambrosii van den Kaijenberch ex alio quos (dg: peciam) 

paccionem et ortum (dg: dicta) Heijlwigis relicta dicti quondam Johannis 

Claes soen uxor eciam legitima dicti Henrici de Zelant in eius testamento 

legaverat dicte mense sancti spiritus in Busco post decessum eiusdem 

Henrici possidendos (dg: prout in) ut dicebat legitime supportavit 

Eustatio de Hedichusen ad opus mense sancti spiritus in Busco cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum in crastino 

Magdalene. 

 

BP 1184 f 164r 07 do 23-07-1405. 

Petrus van Geffen wolwever verkocht aan Albertus Mijchiels soen de helft 

die aan hem behoort in 1 morgen land, in Geffen, op de plaats gnd die 

Gemeijnt, tussen wijlen hr Rijcoldus Koc ridder enerzijds en Johannes Arts 

soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus de Geffen textor laneorum medietatem ad se spectantem in uno 

jugere terre sito in parrochia de Geffen supra locum dictum die Gemeijnt 

inter hereditatem quondam domini Rijcoldi Koc militis ex uno et inter 

hereditatem Johannis Arts soen ex alio in ea quantitate qua ibidem situm 

est ut dicebat hereditarie vendidit Alberto Mijchiels soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 164r 08 do 23-07-1405. 

Johannes Bruijsten van Oerscot gaf uit aan Egidius van den Hazenput zvw 

Henricus van den Hazenput een erfgoed, gnd dat Rot, dat behoorde aan Franco 

gnd Kruijplant, deelds heide en deels beemd, in Oirschot, in de herdgang 

van den Notelen, tussen Jacobus van Heerzel enerzijds en de gemeint, gnd 

ten Nevelhoevel, anderzijds, met een eind strekkend aan een erfgoed dat aan 

wijlen voornoemde Franco behoorde en nu behoort aan erfg vw Willelmus van 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  45 

 

Audenhoeven en met het andere eind aan kvw Danijel Moermans, welk erfgoed 

gnd dat Rot eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes van 

Coudebergen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 9 mud rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot op de hoeve gnd Gemonden van 

voornoemde Johannes Bruijstens te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Egidius tot onderpand een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Oirschot, gaande uit een akker gnd die Brake {f.164v} van voornoemde 

Egidius, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, tussen kvw Willelmus 

van den Venne enerzijds en Johannes Engelen anderzijds. Bovendien beloofde 

voornoemde Egidius binnen twee jaar in het erfgoed gnd dat Rot een mudzaad 

akker roggeland te maken, maat van Oirschot. 

 

Johannes Bruijsten de Oerscot quandam hereditatem dictam dat Rot que ad 

(dg: Joh) Franconem dictum Kruijplant spectabat (dg: sit) partim terre 

mericalis et partim prati sitam in parrochia de Oerscot in pastoria van 

den Noetelen inter hereditatem Jacobi de Heerzel ex uno et inter (dg: l) 

communitatem dictam ten Nevelhoevel ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem (dg: q) que ad dictum quondam Franconem spectabat et nunc ad 

heredes quondam Willelmi de Audenhoeven pertinere dinoscitur et cum 

reliquo fine ad hereditatem liberorum quondam Danijelis Moermans ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum) quam hereditatem primodictam 

dat Rot vocatam primodictus Johannes erga Johannem de Coudebergen 

acquisierat ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Egidio van den 

Hazenput filio quondam Henrici van den Hazenput ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione novem modiorum siliginis mensure de 

Oirscot danda sibi ab alio purificationis et in dicta parrochia (dg: ad) 

supra mansum dictum Gemonden dicti Johannis Bruijstens tradenda ex 

premissis promittens super omnia et habenda warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis dicte mensure recipiendam 

et levandam ex quodam agro terre dicto die Brake 

 

1184 f.164v. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 

BP 1184 f 164v 01 do 23-07-1405. 

Solvit Egidius II boddreger. 

prefati Egidii sito in (dg: dicta) parrochia (dg: int) et loco predictis 

inter hereditates liberorum quondam Willelmi van den Venne ex uno et 

inter hereditatem Johannis Engelen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

promisit insuper dictus Egidius sub obligatione premissa quod ipse infra 

duos annos proxime futuros de (dg: predicta) et in primodicta hereditate 

vertet et faciet aut fieri procurabit unam modiatam terre #siliginee et# 

arabilis mensure de Oirscot. Testes Goeswinus et Wolph datum in crastino 

Magdalene. 

 

BP 1184 f 164v 02 do 23-07-1405. 

Voornoemde Johannes Bruijstens gaf uit aan Godefridus zvw Johannes 

Truijkens soen van Bucstel een erfgoed, gnd het Fenne, deels akkerland en 

deels beemd, van wijlen Franco Kruijplant, in Oirschot, in de herdgang van 

van den Noetelen, ter plaatse gnd Heerzelacker, tussen Jacobus van Heerzel 

enerzijds en wijlen voornoemde Franco, nu kvw Willelmus van Audenhoven, 

anderzijds, met het recht een weg te mogen gebruiken die loopt van de 

gemene weg tot aan eerstgenoemd erfgoed; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op de hoeve 

gnd Gemonden van wijlen voornoemde Franco, nu behorend aan voornoemde 

Johannes Bruijsten, te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Godefridus tot onderpand een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, 

gaande uit de helft van een stuk beemd, gnd die Veerdoncs Beemt, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen de gemeint enerzijds en 
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Arnoldus Bac anderzijds. Voornoemde Johannes Bruijstens zal recht van weg 

hebben met karren en beesten over eerstgenoemd erfgoed tot aan het erfgoed 

gnd die Heze van voornoemde Johannes Bruijstens dat daar ligt. 

 

Solvit Godefridus II boddreger. 

Dictus Johannes Bruijstens quandam hereditatem dictam tFenne partim terre 

arabilis et partim prati quondam Franconis Kruijplant sitam in parrochia 

de Oirscot in (dg: parrochia dicta N) pastoria van den Noetelen in loco 

dicto Heerzelacker inter hereditatem Jacobi de Heerzel ex uno et inter 

hereditatem quondam dicti Franconis nunc ad liberos quondam Willelmi de 

Audenhoven spectantem ex alio (dg: tendentem) ut dicebat (dg: dedit) 

simul cum jure utendi perpetue quadam via tendente a communi platea usque 

ad (dg: peciam) hereditatem primodictam ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Godefrido filio quondam Johannis Truijkens soen de Bucstel ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Oirscot danda sibi ab alio purificationis 

et supra mansum dictum Gemonden dicti quondam Franconis nunc ad dictum 

Johannem Bruijsten spectantem tradenda ex premissis promittens super 

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

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure recipiendam et levandam 

hereditarie et annuatim ex (dg: pecia pra) medietate pecie prati dicti 

die Veerdoncs Beemt site in dicta parrochia in pastoria de Straten inter 

(dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem Arnoldi Bac ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod dictus Johannes 

Bruijstens perpetue poterit viare cum curribus et bestiis per hereditatem 

primodictam usque ad hereditatem dictam die Heze dicti Johannis 

Bruijstens ibidem sitam totiens quotiens ipse Johannes indiguerit aut 

sibi opus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 164v 03 do 23-07-1405. 

Ghibo Kesselman de oudere en Henricus Truijden soen beloofden aan Jordanus 

zv Arnoldus Tielkini 21 Gentse nobel, 13 lichte schilden in goud voor elke 

nobel gerekend, en 6½ botdrager met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

Ghibo Kesselman senior et Henricus Truijden soen promiserunt indivisi 

super omnia Jordano filio Arnoldi Tielkini XXI (dg: nobel) Gentsche nobel 

scilicet XIII licht scilde in auro pro quolibet nobel computato et sex et 

dimidium boddreger (dg: pro quolibet nobel compu) ad nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 164v 04 do 23-07-1405. 

Gertrudis wv Johannes van Buekelaer droeg over aan haar schoonzoon Petrus 

van Evershoet haar vruchtgebruik in 2 bunder beemd, in Veghel, ter plaatse 

gnd die Bruesselsche Buenre, tussen wijlen Arnoldus Heijme enerzijds en 

Walterus van den Rullen de jongere anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis de Buekelaer cum tutore usufructum 

sibi competentem in duobus bonariis prati sitis in parrochia de Vechel ad 

locum dictum die Bruesselsche Buenre inter hereditatem quondam Arnoldi 

Heijme ex uno et inter hereditatem Walteri van den Rullen junioris ex 

alio ut dicebat legitime supportavit Petro de Evershoet suo genero 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 164v 05 do 23-07-1405. 

Heijmericus van Alfen zvw Johannes van Alfen en zijn zoon Arnoldus droegen 

over aan Gerardus Heerken zvw Godefridus Heerken de navolgende 

b-erfcijnsen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 
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Sint-Jan-Baptist, (1) 13 schelling 8 penning in een erfgoed van Elizabeth 

Eijmerics, in Den Bosch, in de Oude Huls, (2) 5 schelling in een erfgoed 

van Metta Mesmakers, in de Oude Huls, (3) 10 schelling in een erfgoed in de 

Oude Huls, bij erfgoed van wijlen Ywanus vleeshouwer, op welk erfgoed 

Goskinus Anboijs woont, welke cijnzen wijlen voornoemde Johannes van Alfen 

gekocht had van Johannes uten Steen smid poorter van Den Bosch, welke 

cijnzen nu aan hen behoren. 

 

Heijmericus de (dg: Alphen) #Alfen# filius quondam Johannis de (dg: 

Alphen) #Alfen et Arnoldus eius filius# hereditarios census infrascriptos 

dandos et solvendos anno quolibet pro una medietate nativitatis Domini et 

pro reliqua meidetate nativitatis Johannis baptiste videlicet (dg: XIII) 

tredecim solidos et octo denarios in hereditate Elizabeth (dg: Eij) 

Eijmerics sita in Busco in vico dicto Audehuls quinque solidos in 

hereditate Mette Mesmakers in eodem vico sita et X solidos in hereditate 

in dicto vico sita prope hereditatem Ywani quondam carnificis in qua 

hereditate predicta (dg: Goe) Goskinus Anboijs moratur quos census dictus 

quondam Johannes de (dg: Alph) Alfen erga Johannem uten Steen fabrum 

burgensem in Busco emendo acquisierat prout in litteris (dg: here) et 

quos nunc ad se spectare diceba[n]t hereditarie supportavit! Gerardo 

Heerken filio quondam Godefridi Heerken #cum litteris et jure# 

promittens! #indivisi# super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Johannis et suorum heredum 

deponere. Testes Wolph et Gerardus datum supra. 

 

1184 f.165r. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 

BP 1184 f 165r 01 do 23-07-1405. 

Heijmericus van Alphen droeg over aan voornoemde Gerardus Heerken de 

jongere zvw Godefridus Heerken een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Leonardus zvw Johannes Grisselijn beloofd had aan voornoemde Heijmericus, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen erfgoed van Johannes Mandmaker enerzijds en erfgoed 

van Hermannus van Zonne anderzijds, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, gaande uit voornoemd huis en erf. Voornoemde Heijmericus en met hemm 

zijn zoon Arnoldus beloofden lasten van hun kant af te handelen. 

 

Heijmericus de Alphen hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Leonardus filius quondam Johannis Grisselijn promiserat se daturum et 

soluturum dicto Heijmerico hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

sita in Busco in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem Johannis 

Mandmaker ex uno et inter hereditatem Hermanni de Zonne ex alio (dg: 

quam) atque ex hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie 

et annuatim ex domo et area predicta prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Gerardo Heerken #filio juniori quondam Godefridi 

Heerken# (dg: pro) cum litteris et jure (dg: promittens super omnia ratam 

servare et obligationem) promittentes et cum eo Arnoldus eius filius 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Wolph et Gerardus datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 165r 02 do 23-07-1405. 

Hadewigis dvw Johannes Meester droeg over aan haar broer Johannes Meester 

alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders en 

alle goederen die aan haar gekomen waren na overlijden van Goeswinus zvw 

Cristina sv voornoemde Hadewigis. 

 

Solvit. 

Hadewigis filia quondam Johannis Meester cum tutore omnia et singula bona 

sibi de morte suorum quondam patris et matris successiione advoluta atque 

omnia et singula bona sibi de morte quondam Goeswini filii quondam 
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Cristine sororis olim dicte Hadewigis successione advoluta quocumque 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Meester 

suo fratri promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165r 03 do 23-07-1405. 

Theodericus van de Stegha van Zevenem droeg over aan Petrus Nagel zvw 

Johannes van Eijndoven een kamer15 met ondergrond, in Den Bosch, naast het 

huis en erf van wijlen Johannes Cappellaen dat daar staat aan het eind van 

de Hinthamerstraat, aan de kant richting voornoemd huis en erf, welke kamer 

met ondergrond voornoemde Theodericus gerechtelijk gekocht had van mr 

Godefridus van Rode. 

 

Theodericus de Stegha de Zevenem quandam cameram et eius fundum sitas! in 

Busco juxta (dg: hereditatem) #domum et aream# Johannis quondam 

Cappellaen ibidem sitam ad finem vici Hijnthamensis a latere versus domum 

et aream predictam (dg: quam ca) quas! cameram et eius fundum dictus 

Theodericus erga magistrum Godefridum de Rode per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Petro Nagel filio quondam Johannis de Eijndoven 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165r 04 do 23-07-1405. 

Heijlwigis wv Johannes Hacken droeg over aan Johannes Sparre kramer de 

navolgende b-erfcijnzen, geschat op een totaal van 5 pond geld, (1) een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Sint-Jan in Den Bosch te 

betalen, gaande uit 1 malder roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutgher 

Lijemde, tussen Elizabeth van Ertbrugghen enerzijds en Johannes van Poderen 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een akker, gnd dat Rodelant, 5½ lopen rogge 

groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Cleijnre Lijemde, tussen Hilla Rutgheri 

enerzijds en een broekland dat behoort aan de heer van Boxtel anderzijds, 

(3) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, 

welke cijnzen, samen met andere cijnzen, voornoemde Heijlwigis toen ze 

weduwe was, na overlijden van voornoemde Johannes Hacken, gekocht had van 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis Hacken cum tutore (dg: hereditarium) 

hereditarios census infrascriptos ad summam quinque librarum monete 

estimatos videlicet hereditarium censum XX solidorum dicte monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendum ex 

quadam maldrata terre siliginee sita in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Lutgher Lijemde inter hereditatem Elizabeth de Ertbrugghen ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Poderen ex alio item hereditarium censum 

XX solidorum dicte monete solvendum hereditarie termino predicto ex 

quodam agro dicto vulgariter dat Rodelant quinque et dimidium lopina 

siliginis in semine capiente sito in dicta parrochia ad locum dictum 

Cleijnre Lijemde inter hereditatem Hille Rutgheri ex uno et inter quandam 

paludem ad dominum de Bucstel spectantem ex alio atque hereditarium 

censum trium librarum dicte monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini quos census dicta Heijlwigis #in statu sue viduitatis# post 

decessum dicti quondam Johannis Hacken erga Walterum filium quondam 

Walteri de Os pannicide simul cum quodam alio censu acquisierat emendo 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Sparre institori cum 

litteris et aliis et jure promittens (dg: super omnia) cum tutore super 

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

supra. 

 

                         
15 Zie → BP 1184 f 350v 03 za 05-06-1406 (1), verkoop van de kamer met ondergrond. 
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BP 1184 f 165r 05 do 23-07-1405. 

Henricus Screijnmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Screijnmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165r 06 do 23-07-1405. 

Goeswinus van Beke en zijn broers Henricus en Willelmus, kvw Goeswinus van 

Beke, verkochten aan Conrardus Arnts soen (1) een stuk land, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Lewerke Eijghen, tussen hr Willelmus van Aa ridder 

enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds, (2) een stuk land met de 

eiken die erop staan, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Zegeworp, 

rondom tussen Gerardus van Aa, (3) de helft die aan hen behoort in een stuk 

beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Zegeworp, ter plaatse gnd dat 

Loect, tussen Gerardus van Aa enerzijds en wijlen Hermannus Loden 

anderzijds, waarvan de andere helft behoort aan Aleijdis Zeghers, met de 

wegen die bij voornoemde goederen horen. 

 

Goeswinus de Beke Henricus et Willelmus eius fratres liberi quondam 

Goeswini de Beke peciam terre sitam in parrochia de Gestel prope Herlaer 

ad locum dictum Lewerke Eijghen inter hereditatem domini Willelmi de Aa 

militis ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio (dg: ut) 

atque peciam terre #cum quercinis in eadem consistentibus# sitam in dicta 

parrochia ad locum dictum Zegeworp inter hereditates Gerardi de Aa 

circumquaque coadiacentes atque (dg: p) medietatem ad se spectantem in 

pecia prati sita in dicta parrochia ad dictum locum Zegeworp vocatum in 

loco dicto dat Loect inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter 

hereditatem quondam Hermanni Loden ex alio (dg: ut) et de qua pecia prati 

reliqua medietas ad Aleijdem Zeghers pertinet #simul cum viis ad premissa 

spectantibus# ut dicebant hereditarie vendiderunt Conrardo Arnts soen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 165r 07 do 23-07-1405. 

Henricus van Turnout zvw Lambertus Borchs van Turnout beloofde aan 

Reijnerus Claes soen van Harlem 80 kronen of 11 Engelse nobel of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Henricus de Turnout filius quondam Lamberti Borchs van Turnout promisit 

super omnia (dg: R) Reijnero Claes soen van Harlem LXXX cronen vel XI 

Engels nobel seu valorem ad (dg: p) Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.165v. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 

BP 1184 f 165v 01 do 23-07-1405. 

Johannes van Bonijngen Sijmons soen ev Margareta dvw Falco van Maren 

verkocht aan Goeswinus Zeghers soen een stukje land, in Maren, ter plaatse 

gnd die Cort Gheerden, tussen Lodekinus Coelen soen enerzijds en voornoemde 

Goeswinus anderzijds, belast met sloten. 

 

Johannes de Bonijngen (dg: soe) Sijmons soen maritus et tutor Margarete 

sue uxoris filie quondam Falconis de Maren particulam terre sitam in 

parrochia de Maren ad locum dictum die Cort Gheerden inter hereditatem 

Lodekini Coelen soen ex uno et inter hereditatem Goeswini Zeghers soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Goeswino promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis ad ipsam 

spectantibus. Testes Theodericus et Tijt datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 165v 02 do 23-07-1405. 

Maria wv Erenbertus zv Johannes Erenbrechts soen en Agnes, Mechtildis en 
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Johanna, dv voornoemde Maria en wijlen Erenbertus, verkochten aan Hubertus 

van Ghemert, tbv Johannes nzv Emondus Rover van Hellu, 1/3 deel dat aan hen 

behoort in een b-erfcijns van 40 pond geld, die de broers Willelmus, 

Johannes, Ghevardus en Theodericus Bijlant, kvw hr Johannes van Eijndoven 

ridder, Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven en Arnoldus die 

Veer beloofd hadden aan Henricus van Hoemen? zvw Johannes en voornoemde 

Erenbertus, szvw Hubertus van Hellu, en Hadewigis dvw voornoemde Hubertus, 

met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Willelmus, Johannes, Ghevardus, Theodericus Bijlant, Arnoldus van Eijndoven 

en Arnoldus die Veer, die ze hebben en zullen verkrijgen. Met 

achterstallige termijnen. Verkopers zullen Hubertus en Maria, minderjarige 

kv voornoemde Maria en wijlen Erenbertus afstand laten doen zodra ze 

meerderjarig zijn. Voornoemde Maria stemde erin toe dat de vidimus van 

voornoemde brief aan voornoemde Johannes wordt gegeven. 

 

Maria relicta quondam Erenberti filii Johannis Erenbrechts soen Agnes 

Mechtildis et Johanna filie dictorum Marie et quondam Erenberti cum 

tutore (dg: hereditarium censum XL solidorum) terciam partem ad ipsas 

spectantem in hereditario censu XL (dg: s-) librarum monete quem 

Willelmus Johannes Ghevardus et Theodericus Bijlant fratres liberi 

quondam domini Johannis de Eijndoven militis Arnoldus de Eijndoven filius 

quondam Ghevardi de Eijndoven et Arnoldus die Veer promiserant indivisi 

super omnia habita et habenda se daturos et soluturos Henrico de 

H[?oe]men filio quondam Johannis dicto (dg: Herberto) #Erenberto# generis 

quondam Huberti de Hellu et Hadewigi filie eiusdem quondam Huberti 

hereditarie Petri ad cathedram de et ex omnibus et singulis bonis 

dictorum Willelmi Johannis Ghevardi Theoderici Bijlant Arnoldi de 

Eijndoven et Arnoldi die Veer habitis et habendis prout in litteris 

hereditarie (dg: s) vendiderunt Huberto de Ghemert ad opus Johannis filii 

naturalis (dg: dicti Hu) Emondi Rover de Hellu #supportaverunt# cum 

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

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipse Hubertum et Mariam liberos dictorum Marie et 

quondam (dg: Herberti) #Erenberti# quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super predicta tercia parte et jure ad opus dicti Johannis 

hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. Placet dicte Marie 

quod littera de vidimus de dicta littera tradatur dicto Johanni. 

 

BP 1184 f 165v 03 do 23-07-1405. 

Emondus Rover van Hellu beloofde aan Henricus Dicbier zv Godefridus (1) 50 

nieuwe Gelderse gulden, 38 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406), (2) hetzelfde bedrag met Sint-

Petrus-Stoel over een jaar (di 22-02-1407), (3) hetzelfde bedrag met Sint-

Petrus-Stoel over twee jaar (wo 22-02-1408) te betalen. 

 

Emondus Rover de Hellu promisit super omnia Henrico Dicbier filio 

Godefridi L novos Gelre gulden scilicet XXXVIII gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad Petri ad cathedram proxime futurum et tantum 

a Petri ad cathedram proxime futuro ultra annum et tantum a Petri ad 

cathedram proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 165v 04 do 23-07-1405. 

Godefridus Jans soen van Overmere beloofde aan Theodericus Scalpart 7 

Brabantse dobbel of de waarde en 1 mud gerst minus 9 gemene plakken, een 

helft te betalen en te leveren met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) en 

de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1406). 

 

Godefridus Jans soen de Overmere promisit super omnia Theoderico Scalpart 

VII Brabant dobbel vel valorem et unum modium ordei minus IX gemeijn 

placken mediatim Johannis (dg: et mediatim Remigii) proxime futurum et 
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mediatim a Remigii proxime futuro (dg: persolvendos) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165v 05 do 23-07-1405. 

Arnoldus van der Sluijsen en Petrus van Conden beloofde aan voornoemde 

Theodericus Scalpart 7 Brabantse dobbel en 1 mud gerst minus 9 gemene 

plakken, een helft te betalen en te leveren met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1406) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-

1406). 

 

Arnoldus van der Sluijsen et Petrus de Conden promiserunt indivisi super 

omnia dicto Theoderico VII Brabant dobbel et unum modium ordei minus IX 

gemeijn placken ad dictos terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165v 06 do 23-07-1405. 

Wijnricus Willems soen en Henricus Bije zvw Henricus van Beke beloofden aan 

voornoemde Theodericus Scalpart 7 Brabantse dobbel en 1 mud gerst minus 9 

gemene plakken, een helft te betalen en te leveren met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1406) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-

10-1406). 

 

Wijnricus Willems soen et Henricus Bije filius quondam Henrici de Beke 

promiserunt indivisi dicto Theoderico tantum ad dictos persolvendum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165v 07 do 23-07-1405. 

Petrus Otten soen van der Graft en Willelmus van Droemel beloofden aan 

voornoemde Theodericus Scalpart 7 Brabantse dobbel en 1 mud gerst minus 9 

gemene plakken, een helft te betalen en te leveren met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1406) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-

10-1406). 

 

Petrus Otten soen van der Graft et Willelmus de Droemel promiserunt 

indivisi dicto Theoderico tantum ad dictos persolvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 165v 08 do 23-07-1405. 

Theodericus van Heze droeg over aan Godefridus Strijck al zijn goederen 

onder de stad Den Bosch en in het gebied van Herpen en Uden. 

 

Theodericus van Heze omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum infra opidum de Busco ac in 

territorio de Herpen et de Uden consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Godefrido Strijck promittens super omnia 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 165v 09 do 23-07-1405. 

Voornoemde Godefridus Strijck beloofde aan Godescalcus Dircs soen 74 nieuwe 

Gelderse gulden, 38 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

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

 

Dictus Godefridus promisit super omnia Godescalco Dircs soen LXXIIII 

novos Gelre gulden scilicet XXXVIII gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 165v 10 do 23-07-1405. 

Gerardus zvw Hermannus van Brede droeg over aan Johannes van Verlaer alle 

goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Hilla, dvw 

voornoemde Hermannus en ev voornoemde Johannes van Verlaer, waarin 
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voornoemde Johannes zijn vruchtgebruik heeft. 

 

Gerardus #filius quondam# Hermanni (dg: soen) de Brede omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Hille sue (dg: uxoris) sororis filie dicti 

quondam Hermanni uxoris olim (dg: dicti) Johannis de Verlaer successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat (dg: 

hereditarie supportavit dicto Johanni de Verla) in quibus bonis dictus 

Johannes de Verlaer suum possidet usufructum ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni promittens super omnia (dg: ratam servare) 

#warandiam# et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.166r. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 

BP 1184 f 166r 01 do 23-07-1405. 

Gerardus zvw Hermannus van Brede beloofde aan voornoemde Johannes van 

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

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Gerardus, die hij 

heeft en zal krijgen. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni de Brede promisit super omnia habita et 

habenda #se daturum et soluturum# dicto Johanni de Verlaer (dg: h) 

vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 
!hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex omnibus et 

singulis bonis dicti Gerardi habitis et habendis et cum mortuus fuerit 

erit quitum. Testes Theodericus et Tijt datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 166r 02 do 23-07-1405. 

Johannes zvw Johannes Rutghers soen ev Theoderica dvw Nijcholaus Flijps 

soen droeg over aan Cristina wv Johannes Coninc ½ morgen land in een kamp 

van 5 morgen, welk kamp gelegen is in Rosmalen, voor de plaats gnd Asmijt, 

tussen wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en Henricus Bac zvw Godescalcus 

Roesmont anderzijds, belast met waterlaten en sloten en een b-erfcijns van 

3 schelling paijment. 

 

Johannes filius quondam Johannis Rutghers soen maritus et tutor legitimus 

Theoderice sue uxoris filie quondam Nijcholai Flijps soen dimidium juger 

terre ad ipsum spectans in quodam campo quinque jugera terre continente 

qui campus situs est in parrochia de Roesmalen ante locum dictum Asmijt 

inter hereditatem quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem 

Henrici Bac filii quondam Godescalci Roesmont (dg: ut dicebat h) #ex 

alio# in ea quantitate qua ibidem situm est hereditarie supportavit 

Cristine relicte quondam Johannis Coninc promittens super omnia #habita 

et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus !ad 

fossatis ad ipsum spectantibus et hereditario censu trium solidorum 

pagamenti exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 166r 03 do 23-07-1405. 

De broers Matheus en Godefridus, kvw Johannes Poijnenborch, Johannes, 

Katherina en Agnes, kvw Godefridus van der Straten, Lambertus Doerman, 

Arnoldus Jans soen en zijn vrouw Jutta dvw Willelmus Scoep verkochten aan 

Arnoldus Danels soen van der Hauthert hun deel in een b-erfpacht (dg: van 

20 lopen rogge, Bossche maat), die voornoemde Arnoldus Danels soen moest 

leveren aan Arnoldus Hadewigen soen, gaande uit verschillende erfgoederen 

die aan wijlen Arnoldus Hadewigen soen behoorden, in Helvoirt, welke 

erfgoederen voornoemde Arnoldus Danels soen verworven had van voornoemde 

Arnoldus Hadewigen soen. 

 

Solvit VI grossos. 

(dg: Go) Matheus et Godefridus fratres liberi quondam Johannis 

Poijnenborch (dg: Johannes Godevarts soen Katherina Bressers eius soror l 
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et Agnes) Johannes Katherina et Agnes liberi quondam (dg: j) Godefridi 

van der Straten cum tutore et Lambertus Doerman (dg: Jutta) #Arnoldus 

Jans soen maritus legitimus Jutte uxoris# filie quondam Willelmi Scoep 

#et ipsa cum eodem# (dg: Theodericus Roi) cum tutore totam partem et omne 

jus eis quovis modo competentes in #quadam# hereditaria paccione (dg: XX 

lopinorum siliginis mensure de Busco) quam Arnoldus Danels soen van der 

Hauthert solvere tenebatur annuatim Arnoldo Hadewigen soen ex (dg: pecia 

terre) diversis hereditatibus que ad dictum quondam Arnoldum Hadewigen 

soen spectabant in parrochia de Helvoert situatas quas hereditates dictus 

Arnoldus Danels soen erga prefatum Arnoldum Hadewigen soen acquisierat ut 

dicebat hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo Danels soen promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 166r 04 do 23-07-1405. 

Petrus Penninc beloofde dat Aleijdis dvw voornoemde Willelmus Scoep nimmer 

rechten op voornoemde erfpacht zal doen gelden. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Petrus Penninc promisit super omnia quod ipse Aleijdem filiam dicti 

quondam Willelmi Scoep perpetue talen habebit quod numquam presumet se 

jus in dicta paccione habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 166r 05 do 23-07-1405. 

Theodericus, Johannes en Aleijdis, kvw Gerardus Cleijnart, deden afstand 

van voornoemde erfpacht. Cristina en Hadewigis, dvw voornoemde Gerardus, 

zullen nimmer rechten op de pacht doen gelden. 

 

Theodericus Johannes et Aleijdis liberi quondam Gerardi Cleijnart cum 

tutore super predicta paccione et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

(dg: f...) renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: ea) deponere et quod 

ipsi Cristinam et Hadewigem filias dicti quondam Gerardi perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in dicta paccione habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 166r 06 do 23-07-1405. 

Alle voornoemden, zowel die verkochten als die afstand deden, met 

uitzondering van Petrus Penninc, verkochten aan Henricus zvw Johannes 

Willems soen een stuk land, in Helvoirt, tussen Henricus van den Stake 

enerzijds en Gerardus Cleijnart anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes die Bije en met het andere eind aan Goeswinus van Uden, belast met 

een b-erfpacht van 1 zester rogge, te leveren in Helvoirt op de goederen 

van Arnoldus Deenkens. 

 

Solvit. 

Dicti omnes tam venditores quam renunciantes preter Petrum Penninc cum 

tutore (dg: peciam terre) ut supra peciam terre sitam in parrochia de 

Helvort (dg: ad locum) inter hereditatem Henrici van den Stake ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Cleijnart ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem (dg: Gerardi) #Johannis die Bije# et cum reliquo fine ad 

hereditatem (dg: Johannis Bi) Goeswini de Uden ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico filio quondam Johannis Willems soen promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere excepta hereditaria paccione unius sextarii siliginis exinde 

solvenda (dg: testes datum supra) et in Helvort ad bona Arnoldi Deenkens 

(dg: ex). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 166r 07 do 23-07-1405. 

Gerardus Gherijs van Os verkocht aan Gerardus Vilt, tbv Agnes en Elizabeth, 

ndv hr Johannes Mersman priester, een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd 
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Vranckenbeemt, tussen voornoemde hr Johannes Mersman enerzijds en Henricus 

Heijmerics soen anderzijds. Zou een van beide dochters overlijden zonder 

wettig nageslacht dan gaat haar deel naar de ander of naar het wettig 

nageslacht van de ander. Zoouden beide dochters overlijden zonder wettig 

nageslacht dan gaat het stuk land naar voornoemde Johannes als hij dan 

leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen. Voornoemde dochters resp. hun 

echtgenoten hebben de bevoegdheid het voornoemde te verkopen en te 

vervreemden, nadat de dochters een wettig huwelijk hebben gesloten of nadat 

ze 20 jaar zijn geworden. 

 

Gerardus Gherijs de Os peciam terre sitam in parrochia de Os ad locum 

dictum Vranckenbeemt inter hereditatem domini Johannis Mersman 

#presbitri# ex uno et inter hereditatem Henrici Heijmerics soen ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Vilt ad opus Agnetis et Elizabeth 

filiarum #naturalium# dicti domini Johannis Mersman promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione si alique 

dictarum Agnetis et Elizabeth decesserit absque prole legitima ab 

huiusmodi decendente (Dg: ab) superstite remanente quod tunc pars ipsius 

decedentis ad alteram earum supervivam vel eius prolem legitimam si que 

post se reliquerit devolvetur si autem ambe decesserint absque prole 

legitima quod tunc dicta pecia terre ad dictum dominum Johannem si 

vixerit alioquin ad proximores heredes ipsius domini Johannis devolvetur 

et succedat salva dictis filiabus (dg: potestate premissa) ac suis pro 

tempore maritis legitimis potestate premissa vendendi et alienandi 

postquam ipse filie matrimonium contraxerint legitimum aut postquam ad 

vicesimum annum sue (dg: pubertatis) etatis pervenerint. Testes 

Theodericus et Wolph datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 166r 08 do 23-07-1405. 

Reijnerus Loeskens zvw Henricus Muijdeken en Heijmericus Buc beloofden aan 

hr Johannes van Os investiet van Lith en Johannes van Orthen 52 oude Franse 

schilden of de waarde in goud, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-12-

1405) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406). 

 

Reijnerus Loeskens filius quondam Henrici Muijdeken et Heijmericus Buc 

promiserunt indivisi super omnia domino Johanni de Os investito de Lijt 

et Johanni de Orthen seu eorum alteri LII aude scilde Francie vel valorem 

in auro mediatim nativitatis Domini et mediatim penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.166v. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1405. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1405. 

 

BP 1184 f 166v 01 do 23-07-1405. 

Henricus van den Hoernic ev Elizabeth dvw Henricus van den Mortel gaf uit 

aan Arnoldus zvw Willelmus van der Donck 1 morgen land, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd in het Waut, tussen 

Walterus van Griensvenne enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor ½ oude groot en een n-erfcijns van 20 schelling 

geld met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit quis II boddreger. 

Henricus van den Hoernic maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Henrici #van den# Mortel unum juger terre situm (dg: in p) infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dunghen in loco dicto int Waut 

inter hereditatem Walteri de Griensvenne ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi filii quondam Willelmi van der Donck ex alio (dg: in) in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

dicto Arnoldo ab eodem hereditarie possidendum pro dimidio grosso antiquo 

et pro hereditario censu XX solidorum monete dando sibi ab alio 
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nativitatis Domini ex jugere terre predicto promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Theodericus et Wolph datum (dg: quinta post) in 

crastino Magdalene. 

 

BP 1184 f 166v 02 do 23-07-1405. 

Zegherus van Gheldorp verkocht aan zijn broer Rutgherus van Gheldorp een 

n-erfcijns van 30 oude Franse schilden, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit de goederen gnd die Borch van voornoemde Zegherus, in Geldrop, 

en uit alle erfgoederen en goederen van voornoemde Zegherus. De brief 

overhandigen aan Zegherus. 

 

Zegherus de Gheldorp hereditarie vendidit Rutghero de Gheldorp suo fratri 

hereditarium censum XXX aude scilde Francie solvendum #hereditarie 

Remigii# ex (dg: domo et orto e) !ex bonis dictis (dg: opdie) #die# Borch 

dicti Zegheri sitis in jurisdictione de Gheldorp atque ex attinentiis et 

juribus dictorum bonorum singulis et universis necnon ex omnibus et 

singulis hereditatibus et bonis dicti Zegheri (dg: singulis et universis) 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et sufficientem. Testes Theodericus et 

Gerardus datum supra. Tradatur Zeghero. 

 

BP 1184 f 166v 03 do 23-07-1405. 

Voornoemde Zegherus verkocht aan zijn voornoemde broer Rutgherus al zijn 

beesten, schapen en varend goed, op de goederen gnd ter Borch van 

voornoemde Zegherus of waar ook onder Geldrop. Voornoemde Zegherus houdt 

dit vee van voornoemde Rutgherus te schatsrecht. Nadat voornoemde Rutgherus 

hiervan 200 nieuwe Gelderse gulden heeft ontvangen, zal het vee voor één 

helft van voornoemde Zegherus zijn en voor de andere helft van voornoemde 

Rutgherus. De brief overhandigen aan voornoemde Zegherus. 

 

Dictus Zegherus omnes et singulas bestias oves et bona pecoralia (dg: 

qui) consistentes in mansione (dg: dicta) seu bonis dictis ter Borch 

ipsius Zegheri ac quocumque locorum infra parrochiam de Geldorp 

consistentes ut dicebat vendidit dicto Rutghero promittens super omnia 

warandiam tali annexa conditione quod dictus Zegherus premissa et omnia 

exinde provenienda tenebit ad (dg: -dc) jus stabilitionis quod exponetur 

te scats recht #a predicto Rutghero# et postquam dictus Rutgherus de 

premissis perceperit ducentos novos Gelre gulden quod tund premissa erunt 

mediatim dicti Zegheri et mediatim dicti Rutgheri. Testes datum supra. 

Tradatur Zeghero. 

 

BP 1184 f 166v 04 vr 24-07-1405. 

Henricus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel droeg over aan 

Johannes Groet van Herlaer een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Lambertus Bathen soen enerzijds en 

erfgoed van hr Johannes van Mierde priester anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde Henricus gerechtelijk gekocht had van zijn broer Theodericus zvw 

voornoemde Cristianus. De brief overhandigen aan hr Johannes van Mierde. 

 

Henricus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel domum et 

aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem quondam 

Lamberti Bathen soen ex uno et inter hereditatem domini Johannis de 

Mierde presbitri ex alio quam domum et aream dictus Henricus erga 

Theodericum suum fratrem filium dicti quondam Cristiani per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit {hier is enige ruimte vrijgelaten} 

Johanni Groet de Herlaer cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus 

et Wolph datum in vigilia Jacobi. Tradatur domino Johanni de Mierde. 
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BP 1184 f 166v 05 vr 24-07-1405. 

Theodericus zvw Cristianus van den Hoevel droeg over aan voornoemde 

Johannes Groet een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en erf, welke cijns voornoemde 

Theodericus gekocht had van Lambertus Bathen soen en Petrus zvw Goeswinus 

Moedel van de Steenweg. Met achterstallige termijnen. De brief overhandigen 

aan hr Johannes van Mierde. 

 

Theodericus filius quondam Cristiani van den Hoevel hereditarium censum 

quatuor librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et area predicta quem censum dictus Theodericus erga 

Lambertum Bathen soen et Petrum filium (dg: dicti) quondam Goeswini 

Moedel de Lapidea Via emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit {hier is enige ruimte vrijgelaten} dicto Johanni Groet cum 

litteris et jure et cum omnibus arrestadiis promittens super omnia (dg: 

w) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. Tradatur domino Johanni de Mierde. 

 

BP 1184 f 166v 06 vr 24-07-1405. 

Voornoemde Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel 

beloofde aan voornoemde Johannes Groet dat, indien er uit voornoemd huis en 

erf méér betaald moet worden dan (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns 

van 4 pond 10 schelling voornoemd geld, die voornoemde Theodericus eertijds 

verworven16 had van Lambertus Bathen soen en Petrus zvw Goeswinus van de 

Steenweg, en die Johannes Groet verworven had van voornoemde Theodericus 

van den Hoevel, gaande uit voornoemd huis en erf, (3) een b-erfcijns van 24 

schelling voornoemd geld, aan Gerisius van Os, gaande uit voornoemd huis, 

welke cijns Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker verworven17 had van 

voornoemde Gerisius, (4) erfcijnzen, geschat op een totaal van 7 pond 5 

schelling 1 penning, waarvan {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel 

promisit super omnia predicto Johanni Groet si ex dicta domo et area plus 

esset solvendum annuatim quam census domini ducis et quam hereditarium! 

censum! (verbeterd uit: hereditarius census) quatuor librarum et X 

solidorum #dicte monete# (dg: quem #dicto Theoderico#) dictus Theodericus 

erga Lambertum Bathen soen et Petrum filium quondam Goeswini de Lapidea 

Via dudum acquisierat #et quem (dg: dictus The) Johannes Groet erga 

predictum Theodericum van den Hoevel acquisierat# ex predicta domo et 

area solvend[um] et (dg: quam) hereditarius census XXIIII solidorum dicte 

#monete# (dg: quem) Gerisio (dg: -us) de Os annuatim solvendum (dg: 

habuit) #fuerat# ex domo et area predicta et quem censum Nijcholaus 

Wijchmans soen cultellifex erga predictum Gerisium acquisierat et quam 

hereditarii census ad summam {hierna is ruimte vrijgelaten} 

et hereditarii census ad summam septem librarum quinque solidorum et (dg: 

j) unius denarii monete estimati de quibus {hierna is de rest van de 

bladzijde vrijgelaten}. 

 

1184 f.167r. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1405. 

 in die Sixti: donderdag 06-08-1405. 

 

BP 1184 f 167r 01 vr 24-07-1405. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel beloofde aan 

Johannes Groet van Herlaer alles af te handelen wat uit voornoemd huis en 

erf méér gaat dan de hertogencijns en cijnzen, geschat op een totaal van 7 

pond 5 schelling 1 penning geld, wwaarvan (1) 4 pond 10 schelling 

b-erfcijns, die voornoemde Johannes Groet verworven had van voornoemde 

                         
16 Zie ← BP 1180 p 064v 04 za 28-02-1394, verkoop van de erfcijns. 
17 Zie ← BP 1178 f 271r 10 ma 11-07-1390, overdracht van de cijns. 
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Theodericus van den Hoevel, (2) 24 schelling b-erfcijns, die Nijcholaus 

Wijchmans soen mesmaker verworven18 had van Gerisius van Os, (3) 16 

schelling b-erfcijns, behorend aan Heijlwigis Spikers, (4) 7 schelling 9 

penning, behorend aan dekaan en kapittel in Den Bosch, (5) 7 schelling en 4 

penning, behorend aan het leprozenhuis gnd ter Eijendonc. De brief 

overhandigen aan hr Johannes van Mierde. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel 

promisit super omnia Johanni Groet de Herlaer si ex predicta domo et area 

(dg: pul) plus esset solvendum annuatim de jure quam (dg: he) census 

domini nostri ducis et quam hereditarii census ad summam septem librarum 

(dg: X) quinque solidorum et (dg: sex den) unius denarii monete estimati 

quod illud ipsi Johanni Groet omnino deponet de quibus quatuor libre et X 

solidi hereditarii census ad predictum Johannem Groet quos ipse erga 

Theodericum van den Hoevel predictum acquisierat atque XXIIII solidi 

hereditarii census ad Nijcholaum (dg: f) Wijchmans soen cultellificem 

quem ipse Nijcholaus erga Gerisium de Os acquisierat et XVI solidi 

hereditarii census ad Heijlwigem Spikers septem solidi et IX denarii ad 

decanum et capitulum in Busco atque septem solidi et quatuor denarii ad 

domum leprosorum dictam ter Eijendonc pertinent ut dicebat. Testes 

Theodericus et Wolph datum in vigilia Jacobi. Tradatur domino Johanni de 

Mierde. 

 

BP 1184 f 167r 02 vr 24-07-1405. 

Lambertus van den Laer beloofde aan Theodericus Heijm 46 nieuwe Gelderse 

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

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

 

Lambertus van den Laer promisit super omnia Theoderico Heijm XLVI novos 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Goeswinus et Tijt datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1184 f 167r 03 vr 24-07-1405. 

Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen droeg over aan zijn zoon Johannes 

zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Everardus van Lijt des 

Sceepmakers, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Jacobus 

Groij enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Deijle anderzijds, welke cijns 

voornoemde Hubertus gekocht19 had van Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout. 

 

Hubertus Osman #filius quondam Johannis Alarts soen# usufructum sibi 

competentem in hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie 

pasche ex domo et area quondam Everardi de Lijt des Sceepmakers sita in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Jacobi Groij ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Deijle ex alio quem censum dictus Hubertus erga 

Johannem Berwout filium quondam Gerardi Berwout emendo acquisierat prout 

in litteris legitime supportavit Johanni suo filio promittens super omnia 

ratam servare. Testes (dg: Goe) Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 167r 04 vr 24-07-1405. 

Voornoemde Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen droeg over aan zijn 

voornoemde zoon Johannes zijn vruchtgebruik in een huis en erf van 

Everardus van Lijt des Sceepmakers, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Jacobus Groij enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Deijle 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde Hubertus verworven20 had van 

                         
18 Zie ← BP 1178 f 271r 10 ma 11-07-1390, overdracht van de cijns. 
19 Zie ← BP 1182 p 481r 08 di 21-06-1401, overdracht van de cijns. 
20 Zie ← BP 1181 p 344v 04 vr 04-04-1399, overdracht van het huis. 
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Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout. 

 

Dictus Hubertus #ut supra# usufructum sibi competentem (dg: domum et 

arream) in domo et area Everardi de Lijt des Sceepmakers sita in Busco 

ultra pontem bladi inter hereditatem Jacobi Groij et inter hereditatem 

Arnoldi de Deijle quam domum et aream dictus Hubertus erga Johannem 

Berwout filium quondam Gerardi Berwout acquiserat prout in litteris 

legitime supportavit dicto Johanni suo filio promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 167r 05 do 06-08-1405. 

Voornoemde Johannes zv Hubertus Osman droeg voornoemde b-erfcijns over aan 

Johannes Berwout zv Johannes Berwout. Eerstgenoemde Johannes en zijn vader 

beloofden lasten van hun kant af te handelen. 

 

{In linker marge een verticale haal langs rest van deze bladzijde). 

Dictus Johannes predictum censum hereditarie supportavit Johanni Berwout 

filio Johannis Berwout cum litteris #et aliis# et jure promittens (dg: 

super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere) promittentes et cum eo dictus Hubertus eius pater indivisi 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum (dg: quinta post Pe ad 

vincula) in die Sixti. 

 

BP 1184 f 167r 06 do 06-08-1405. 

Voornoemde Johannes zv Hubertus Osman droeg voornoemd huis en erf over aan 

voornoemde Johannes Berwout zv Johannes Berwout. Eerstgenoemde Johannes en 

zijn vader beloofden lasten van hun kant af te handelen. 

 

Dictus Johannes dictam domum et aream hereditarie supportavit dicto 

Johanni (dg: prom) cum litteris et #aliis et# jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 167r 07 do 06-08-1405. 

Voornoemde Hubertus Osman21 zvw Johannes Alarts soen verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Hubertus predictus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 167r 08 do 06-08-1405. 

Voornoemde Johannes {waarschijnlijk: Johannes Berwout zv Johannes Berwout} 

beloofde aan vooroemde Hubertus (1) 17 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande  (vr 

25-12-1405) te betalen, (2) hetzelfde bedrag met Kerstmis over een jaar (za 

25-12-1406), (3) hetzelfde bedrag met Kerstmis over twee jaar (zo 25-12-

1407), (4) hetzelfde bedrag met Kerstmis over drie jaar (di 25-12-1408), 

(5) 16 nieuwe gulden van dezelfde waarde met Kerstmis over vier jaar (wo 

25-12-1409), (6) 16 nieuwe gulden van dezelfde waarde met Kerstmis over 

vijf jaar (do 25-12-1410) te betalen. Opstellen in 6 brieven. 

 

Fient sex. 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Huberto XVII novos Gelre 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et tantum a 

nativitatis Domini (dg: a) ultra annum persolvendum et tantum a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos persolvendum et tantum 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra 3s annos persolvendum atque XVI 

novos gulden similis valoris a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

(dg: quinque) #quatuor# annos persolvendos et XVI novos gulden similis 

                         
21 De vader van de verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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valoris a nativitatis Domini proxime futuro ultra quinque annos 

persolvendos. Testes datum supra. (dg: ?3 littere sunt restantes?). 

 

1184 f.167v. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1405. 

 in festo beati Jacobi: zaterdag 25-07-1405. 

 secunda post Jacobi: maandag 27-07-1405. 

 tercia post Jacobi: dinsdag 28-07-1405. 

 

BP 1184 f 167v 01 vr 24-07-1405. 

Hr Arnoldus van Herlaer ridder, Johannes van Bruheze en Zibertus van 

Hoculem beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 24 Franse kronen met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Dominus Arnoldus de Herlaer miles Johannes de Bruheze et Zibertus de 

Hoculem promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc 

XXIIII Vrancrijc cronen Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos (dg: testes) sub pena I. Testes Theodericus et Wolph datum 

in vigilia Jacobi. 

 

BP 1184 f 167v 02 vr 24-07-1405. 

De eerste beloofde !de ander schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Primus promisit alium! indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 167v 03 vr 24-07-1405. 

Theodericus Sconderman zvw Theodericus Sconderman van Eijndoven verkocht 

aan Johannes Mersman van Heze een n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin 

en ½ mudzaad land, in Woensel, ter plaatse gnd Strathem, tussen kvw 

Willelmus van den Doleggen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

akker lands, in Woensel, ter plaatse gnd Strathem, tussen Johannes Willems 

soen van Strathem enerzijds en Hermannus Leijten soen anderzijds, (3) 

andere goederen van voornoemde verkoper. De brief overhandigen aan de 

verkoper of zijn vrouw Katherina. 

 

Solvit II boddreger. 

Theodericus Sconderman filius quondam Theoderici Sconderman de Eijndoven 

hereditarie vendidit Johanni Mersman de Heze hereditariam paccionem XII 

modiorum siliginis mensure de (dg: Bus) Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et dimidia modiata 

terre sitis in parrochia de Woensel ad locum dictum Strathem inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Doleggen ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex quodam agro terre sita! in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Johannis Willems soen de Strathem ex uno 

et inter hereditatem Hermanni Leijten soen ex alio atque ex ceteris bonis 

dicti venditoris singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes Wolph et Gerardus datum supra. Tradatur dicto 

venditori aut eius uxori Katherine. 

 

BP 1184 f 167v 04 za 25-07-1405. 

Laurencius Zandes van Mierle verkocht aan Johannes van den Venne van 

Lijedorp een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis 

in Mierlo te leveren, gaande uit een kamp in Mierlo, ter plaatse gnd 

dVondvenne, tussen Willelmus van Baerle zvw Willelmus Bastaert van Baerle 

enerzijds en de gemeint van Mierlo anderzijds, met beide einden strekkend 

aan de gemeint van Mierlo, reeds belast met 2 kapoenen aan de heer van 

Mierlo. 
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Solvit. 

Laurencius Zandes! de Mierle hereditarie vendidit Johanni van den Venne 

de Lijedorp hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de 

Mierle solvendam hereditarie purificationis et in Mierle tradendam ex 

quodam campo sito in parrochia de Mierle ad locum dictum dVondvenne inter 

hereditatem Willelmi de Baerle filii quondam Willelmi Bastaert de Baerle 

ex uno et inter communitatem de Mijerle ex alio tendente cum utroque fine 

ad dictam communitatem de Mijerle ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus caponibus domino 

de Mierle annuatim exinde prius de jure solvendis ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Wolph datum in festo beati Jacobi. 

 

BP 1184 f 167v 05 za 25-07-1405. 

Philippus Hinckart, Henricus Dicbier heer van Mierlo, Henricus Dicbier zv 

Godefridus, Jacobus van Wijel en Bartholomeus Spijerinc beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 200 Franse kronen et Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405) te betalen, op straffe van 5. 

 

Philippus Hinckart Henricus Dicbier dominus de Mierle Henricus Dicbier 

filius Godefridi Jacobus de Wijel et Bartholomeus Spijerinc (dg: datum) 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc CC 

Vrancrijc cronen ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos (dg: 

testes T) sub pena quinque. Testes Theodericus et Goeswinus datum in 

festo Jacobi. 

 

BP 1184 f 167v 06 za 25-07-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super habita et habenda alios indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 167v 07 ma 27-07-1405. 

Heijmericus Groeij beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tijelkini 31¾ nobel, 

13 lichte schilden in goud voor elke nobel gerekend, na maning te betalen. 

 

Heijmericus Groeij promisit super omnia Jordano filio Arnoldi Tijelkini 

XXXI aureos denarios communiter nobel vocatos scilicet XIII levibus 

scutis in auro pro quolibet nobel computato (dg: ad) et 3s quartas partes 

unius aurei denarii nobel vocati ad voluntatem et monitionem dicti 

Jordani persolvendos. Testes Goeswijn et Neijnsel datum 2a post Jacobi. 

 

BP 1184 f 167v 08 ma 27-07-1405. 

Volcquinus zvw Arnoldus Volken beloofde aan Sijmon Hoernken 35½ nieuwe 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

Volcquinus filius quondam Arnoldi Volken promisit super omnia Sijmoni 

Hoernken XXXV et dimidium nu gulden scilicet IX boddreger pro quolibet 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 167v 09 di 28-07-1405. 

Jacobus Durbel droeg over aan Henricus van Geffen Jans soen 86 

bijenstokken, in Boxtel, op den Ruent, aan voornoemde Jacobus behorend. 

 

Jacobus Durbel LXXXVI cophenos apum dictos ijmestock consistentes in 

Bucstel op den Ruent ad dictum Jacobum spectantes ut dicebat legitime 

supportavit Henrico de Geffen Jans soen promittens super omnia ratam 

servare. Testes Theodericus et Neijnsel datum 3a post Jacobi. 
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BP 1184 f 167v 10 di 28-07-1405. 

Goeswinus van Beke zvw Goeswinus en Willelmus Wedigen beloofden aan Andreas 

van Drodis, tbv etc, 24 nieuwe Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405) te  betalen, op straffe van 1. 

 

Goeswinus de Beke filius quondam Goeswini et Willelmus Wedigen 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXIIII 

novos Gelre gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub 

pena I. Testes Theodericus et Goeswinus datum tercia post Jacobi. 

 

BP 1184 f 167v 11 di 28-07-1405. 

Johannes Mijnrebrueder, Jacobus Tijt en Arnoldus zv Johannes van Mijddegael 

beloofden aan Petrus Pels 71 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

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

betalen. 

 

Johannes Mijnrebrueder Jacobus Tijt et Arnoldus filius Johannis de 

Mijddegael promiserunt indivisi super omnia Petro Pels LXXI novos Gelre 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 167v 12 di 28-07-1405. 

Voornoemde Johannes Mijnrebrueder beloofde aan voornoemde Jacobus Tijt en 

Arnoldus zv Johannes van Mijddegael 71 nieuwe Gelderse gulden van dezelfde 

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

 

Dictus Johannes promisit super omnia dictis Jacobo et Arnoldo LXXI novos 

Gelre gulden similis valoris ad dictum terminum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.168r. 

 tercia post Jacobi: dinsdag 28-07-1405. 

 in vigilia assumptionis: vrijdag 14-08-1405. 

 quarta post Jacobi: woensdag 29-07-1405. 

 

BP 1184 f 168r 01 di 28-07-1405. 

Rodolphus Rover nzv hr Henricus van Geldorp investiet van Geldrop droeg 

over aan Everardus zvw Johannes van der Waerde een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oerle, die Cristianus Priems zvw Henricus beloofd had met 

Lichtmis in Oerle te leveren aan voornoemde Rodolphus, gaande uit een 

beemd, gnd die Ethelvoert, in Waderle, tussen Jacobus Toijlmans enerzijds 

en Willelmus Toijlmans anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Dommel en met het andere eind aan de gemeint aldaar, welke beemd 

voornoemde Cristianus in pacht verkregen had van voornoemde Rodolphus. 

 

Rodolphus Rover filius naturalis domini Henrici de Geldorp investiti de 

(dg: Gestel) Geldorp hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Oirle (dg: solvendam hereditarie purificationis et in Oirle tradendam) 

quam Cristianus Priems filius quondam Henrici promisit se daturum et 

soluturum dicto Rodolpho hereditarie purificationis et in Oirle tradendam 

ex quodam prato dicto die Ethelvoert sito in parrochia de Waderle inter 

hereditatem Jacobi (dg: Toijlmans) Toijlmans ex uno et hereditatem 

Willelmi Toijlmans ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die 

Dommel et cum reliquo fine ad communitatem ibidem quod pratum dictus 

Cristianus erga dictum Rodolphum ad pactum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Everardo filio quondam Johannis van der Waerde 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum 3a post Jacobi. 
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BP 1184 f 168r 02 vr 14-08-1405. 

Henricus22 nzv hr Henricus van Geldorp investiet van Geldrop verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius naturalis domini Henrici de Geldorp investiti de Geldorp 

prebuit et reportavit. Testes Wolph et Neijnsel datum in vigilia 

assumptionis. 

 

BP 1184 f 168r 03 di 28-07-1405. 

Johannes van der Poeldonc zvw Johannes van der Poeldonc verkocht aan 

Johannes zvw Johannes Barniers een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een kamp van wijlen voornoemde Johannes van 

der Poeldonc, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, 

ter plaatse gnd die Buenre, tussen Engbertus van der Boijdonc enerzijds en 

Maria wv Lambertus molenaar anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot 

aan voornoemde Maria, reeds belast met een b-erfcijns van ongeveer 10 

schelling geld aan een altaar in de kerk van Helmond. 

 

Johannes van der Poeldonc filius quondam Johannis van der Poeldonc 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Barniers hereditarium 

(dg: pa) censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex quodam campo (dg: dicto) dicti quondam Johannis #van der 

Poeldonc# sito infra libertatem de Busco (dg: ad locum dictum in die 

Buenre) ad locum dictum die Dunge in loco dicto die Buenre inter 

hereditatem Engberti van der Boijdonc ex uno et inter hereditatem Marie 

relicte quondam Lamberti multoris ex alio tendente a communi platea ad 

hereditatem dicte Marie ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu X solidorum (dg: 

monete) vel circiter monete cuidam altari in ecclesia de Helmont exinde 

solvendo ut dicebat et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 168r 04 di 28-07-1405. 

Benedictus gnd Bits zv Paulus Bits soen droeg over aan Walterus zvw 

Johannes van Herle alle goederen die aan gekomen waren na overlijden van 

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

zijn voornoemde vader Paulus, gelegen onder Dinther. 

 

Benedictus dictus Bits filius Pauli Bits soen omnia et singula bona 

mobilia (dg: in) et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam 

Elizabeth sue matris successione advoluta et de morte dicti Pauli sui 

patris advolvenda quocumque locorum infra parrochiam de Dijnther 

consistentia ut dicebat hereditarie supportavit Waltero filio quondam 

Johannis de (dg: Heele) Herle promittens super omnia ratam servare (dg: 

testes) et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 168r 05 di 28-07-1405. 

Johannes van Os zv Rutgherus, Johannes Zampsoen en Albertus zv Albertus 

Kesecoper beloofden aan Ghibo Kesselman de jongere 18 nobel, 4 nieuwe 

gulden voor 1 nobel gerekend, of 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 

nieuwe gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Johannes de Os filius Rutgheri Johannes Zampsoen et Albertus filius 

Alberti Kesecoper promiserunt indivisi super omnia Ghiboni Kesselman 

juniori XVIII nobel (dg: qu) scilicet quatuor nu gulden vel IX boddreger 

vel XIII Vlemsche groten pro quolibet nu gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
22 Een natuurlijke broer of halfbroer van de transportant verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 
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BP 1184 f 168r 06 di 28-07-1405. 

Gerardus Coelner zvw Petrus beloofde aan Johannes Mol zvw Willelmus 40 

Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Kerstmis over 

een jaar (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Gerardus Coelner filius quondam Petri promisit super omnia Johanni Mol 

filio quondam Willelmi XL Hollant gulden #comitis# Willelmi quondam seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos etc. 

Testes Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 168r 07 di 28-07-1405. 

Johannes zvw Walterus Rijke verkocht aan Aleijdis Troijaes wv Walterus van 

Berze een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 

2½ mud koren, voor een helft rogge en voor de andere helft gerst, Bossche 

maat, welke pacht van 2½ mud Margareta dvw Josep van Casteren beloofd had 

met Lichtmis te leveren aan Johannes zvw voornoemde Walterus Rijke, gaande 

uit een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, tussen Johannes van 

Derentheren enerzijds en wijlen Joseph van Casteren en Petrus szv 

voornoemde Joseph anderzijds, welk stuk land voornoemde Margareta in pacht 

verkregen had van Mechtildis wv Walterus Rijke, Johannes, zv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Walterus, Petrus zvw Petrus Becker ev Jutta, en 

Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht ev Metta, dv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Walterus. 

 

Johannes filius quondam Walteri Rijke hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum bladi pro una medietate siliginis et pro reliqua medietate ordei 

dicte mensure quam paccionem duorum et dimidii modiorum bladi Margareta 

filia quondam Josep de Casteren promisit se daturuam et soluturam (dg: 

primo) Johanni filio dicti quondam Walteri hereditarie purificationis ex 

pecia terre sita in parrochia de Bucstel in loco dicto Casteren inter 

hereditatem Johannis de Derentheren et inter hereditatem quondam Joseph 

de Casteren et Petri generi eiusdem Joseph ex alio quam peciam terre 

dicta Margareta erga Mechtilden relictam quondam Walteri Rijke Johannem 

filium dictorum Mechtildis et quondam Walteri Petrum filium quondam Petri 

Becker maritum Jutte sue uxoris et Johannem de Vucht filium quondam 

Theoderici de Vucht maritum legitimum Mette sue (dg: s) uxoris filiarum 

dictorum Mechtildis et quondam Walteri ad pactum acquisierat prout in 

litteris quas vidimus hereditarie (dg: su) vendidit Aleijdi Troijaes 

relicte quondam Walteri de Berze promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Theodericus et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1184 f 168r 08 wo 29-07-1405. 

Bartholomeus Spijerinc droeg over aan Goeswinus nzvw Johannes Boudewini een 

b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, aan voornoemde Bartholomeus verkocht door Katherina wv Johannes 

van Heirzel en Henricus van Heirzel, zv voornoemde Katherina en wijlen 

Johannes. 

 

Bartholomeus Spijerinc hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam venditam dicto Bartholomeo a Katherina relicta quondam 

Johannis de Heirzel et Henrico de Heirzel filio dictorum Katherine et 

quondam Johannis prout in litteris hereditarie supportavit Goeswino filio 

naturali quondam Johannis Boudewini cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 168r 09 wo 29-07-1405. 

Heijlwigis wv Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woenssel droeg over 
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aan Rodolphus en Aleijdis, kv voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus, 

en aan Jacobus Goes ev Waltera, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Godefridus, haar vruchtgebruik in ½ morgen land, uit Duizend Morgen van de 

gemeint van de stad Den Bosch, welke halve morgen behoorde aan wijlen 

voornoemde Godefridus, ter plaatse gnd Hoghedonc. 

 

Heijlwigis relicta quondam Godefridi filii quondam Rutgheri Arken soen de 

Woenssel cum tutore usufructum sibi competentem in dimidio jugere terre 

#de mille jugeribus terre communitatis opidi de Busco# (dg: sito ad) quod 

ad predictum quondam Godefridum spectabat sito ad locum dictum Hoghedonc 

ut dicebat legitime supportavit Rodolpho et Aleijdi liberis dictorum 

Heijlwigis et quondam (dg: Rutgheri) Godefridi (dg: promittens cum) et 

Jacobo Goes tamquam marito legitimo Waltere sue uxoris filie dictorum 

Heijlwigis et quondam Godefridi promittens cum tutore super omnia ratam 

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

Neijn) Tijt datum supra. 

 

1184 f.168v. 

 quarta post Jacobi: woensdag 29-07-1405. 

 quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1405. 

 in die Sixti: donderdag 06-08-1405. 

 

BP 1184 f 168v 01 wo 29-07-1405. 

Heijlwigis van Zulikem wv Godefridus Rutghers soen van Woenssel droeg over 

aan Jacobus Goes een b-erfcijns van 3 schelling gemeen paijment gaande uit 

½ morgen land uit De Duizend Morgen land van de gemeint van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Hogedonc, welke cijns voornoemde Heijlwigis gekocht had van de 

stad Den Bosch. 

 

Heijlwigis de Zulikem relicta quondam Godefridi Rutghers soen de Woenssel 

cum tutore hereditarium censum trium solidorum communis pagamenti 

solvendum annuatim et hereditarie ex dimidio jugere terre de mille 

jugeribus terre communitatis opidi de Busco sito ad locum dictum Hogedonc 

quem censum dicta Heijlwigis erga opidum de Busco emendo acquisierat 

prout in litteris de vero sigillo etc hereditarie supportavit Jacobo Goes 

cum litteris et jure promittens (dg: super) cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Tijt 

datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 168v 02 wo 29-07-1405. 

Rodolphus zvw Godefridus Rutghers soen van Woenssel beloofde aan zijn 

zwager Jacobus Goes 41 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Godefridi Rutghers soen de Woenssel promisit 

super omnia (dg: h) Jacobo Goes suo sororio XLI novos Gelre scilicet IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 168v 03 wo 29-07-1405. 

Godefridus van Bruheze droeg over aan Amisius van Amersfoirt 100 nieuwe 

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

aan hem beloofd door Reijnerus van Langel en zijn broer Sijmon. 

 

Godefridus de Bruheze centum novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel 

(dg: XIII aude) X Vlemsch placken pro quolibet gulden computato promissos 

sibi ab Reijnero de Langel et Sijmone eius fratre in litteris scabinorum 

de Busco (dg: pro) ut dicebat legitime supportavit Amisio de Amersfoirt. 

Testes Goeswinus et Neijnsel datum quarta post (dg: ?Ag) Jacobi. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  65 

 

BP 1184 f 168v 04 do 30-07-1405. 
Godefridus† Gobbels van den Berghe 

(*) Katherina† svw Henricus van den Woude zvw Gertrudis van den Woude. 

Johannes. 

Petrus. 

Gobelinus. 

Henricus. 

Weijndelmodis† (*) Hubertus Carnauwe. 

Bela. 

Katherina (*) Gerardus Neve. 

Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Godefridus Gobbels van den 

Berghe, door wijlen voornoemde Godefridus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Katherina svw Henricus van den Woude zvw Gertrudis van den Woude, Bela dv 

Hubertus Carnauwe, door voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Weijndelmodis dvw voornoemde Godefridus Gobbel, en Gerardus Neve ev 

Katherina, dv voornoemde wijlen Godefridus Gobbel en Katherina, verkochten 

aan Nijcholaus van Arle mesmaker 3 mud rogge b-erfpacht, die aan hen 

behoren zowel volgens erfrecht als krachtens testament van wijlen 

voornoemde Henricus van den Woude, in een b-erfpacht van 7 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 7 mud Bertholdus van Arle met Lichtmis moest 

leveren aan voornoemde Henricus van den Woude, gaande uit een hoeve van 

wijlen voornoemde Henricus van den Woude die nu behoort aan voornoemde 

Bertholdus, in Haaren, op welke hoeve voornoemde Bertholdus woont, welke 3 

mud aan voornoemde Godefridus Gobels en zijn vrouw Katherina gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Henricus resp. aan hen in zijn testament zijn 

vermaakt door wijlen voornoemde Henricus. Ze beloofden onder verband van 

alle goederen, die aan voornoemde Godefridus Gobels en Katherina gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Henricus van den Waude, de hoeve van 

waarde te houden. 

 

Johannes Petrus (dg: Godebl) Gobelinus Henricus liberi quondam Godefridi 

Gobbels van den Berghe (dg: et G) ab eodem quondam Godefrido et quondam 

Katherina eius uxore sorore quondam Henrici van den Woude filii quondam 

Gertrudis van den Woude #pariter geniti# Bela filia Huberti Carnauwe ab 

ipso Huberto et quondam Weijndelmode sua uxore filia dicti quondam 

Godefridi Gobbel pariter genita cum tutore et Gerardus Neve maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dictorum quondam Godefridi 

Gobbel et Katherine tres modios siliginis hereditarie paccionis ad ipsos 

tam jure successionis hereditarie (dg: et) quam vigore testamenti dicti 

quondam Henrici van den Woude competentes in hereditaria paccione septem 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Bertholdus de Arle solvere 

tenebatur antedicto Henrico van den Woude hereditarie purificationis ex 

quodam manso cum suis attinentiis dicti quondam Henrici van den Woude 

nunc ad predictum Bertholdum spectante sito in parrochia de Haren in quo 

manso cum suis attinentiis dictus Bertholdus residet quos (dg: mo) tres 

modios siliginis (dg: dicti) ipsi prefatis Godefrido Gobels et Katherine 

de morte dicti quondam Henrici successione advolutos et ipsis per ipsum 

quondam Henricum in eius testamento legatos esse dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Y) Nijcholao de Arle cultellifici (dg: cum) 

supportaverunt (dg: cum litteris) promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt 

insuper (dg: su) cum tutore indivisi sub obligatione (dg: om) omnium 

bonorum que dicto! Godefrido Gobels et Katherine de morte dicti quondam 

Henrici van den Waude successione fuerant advoluta predictum mansum cum 

suis attinentiis sufficientem facere. Testes Theodericus et Goeswinus 

quinta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 168v 05 do 06-08-1405. 

Jacobus Goes gaf uit aan Heijmericus van Alfen en zijn zoon Arnoldus een 

huis en erf van wijlen Ghibo Buijc, in Den Bosch, aan de straat die loopt 

van de Peperstraat naar de Kolperstraat, tegenover de Gorterstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Johannes van der 

Heijden anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 
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erfgoed van Johannes van Haren wolwever en erfgoed van kvw Zeelkinus 

Sticker voller, zoals Ghibo Buijc vleeshouwer daarin was overleden; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling 

geld aan het Geefhuis in Den Bosch, en thans voor een n-erfcijns van 6 pond 

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

 

-. 

Jacobus Goes domum et aream #quondam Ghibonis Buijc# sitam in Busco ad 

vicum tendentem a vico dicto Peperstraet versus vicum dictum Colperstraet 

#in opposito vici grumellatorum# inter hereditatem (dg: h) Johannis 

Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Johannis van der Heijden ex alio 

tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem Johannis de Haren 

textoris laneorum et (dg: Eliza) #ad hereditatem# liberorum quondam 

Zeelkini Sticker fullonis (dg: salvo) prout Ghibo Buijc carnifex in 

premissis decessit (dg: et qu) ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

(dg: Heijmerico de) Heijmerico de Alfen et Arnoldo eius filio ab eisdem 

possidendam pro censu domini ducis et pro hereditario censu XL solidorum 

monete mense sancti spiritus in Busco exinde prius solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu sex librarum monete dando sibi ab alio 

mediatim Domini et mediatim Johannis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et (dg: alt) alii indivisi 

repromiserunt. Testes Theodericus et Wolph datum in die Sixti. 

 

BP 1184 f 168v 06 do 06-08-1405. 

Voornoemde Heijmericus en Arnoldus beloofden aan voornoemde Jacobus (1) 50 

schelling geld, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406), (2) 28¾ Hollandse 

gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde en 50 schelling 

voornoemd geld met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dicti (dg: Jacobus) Heijmericus et Arnoldus promiserunt indivisi super 

omnia dicto Jacobo #L solidos monete ad Johannis proxime futurum# XXIX 

Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem et (dg: qui) L 

solidos dicte monete minus quarta parte unius Hollant gulden a Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 168v 07 do 30-07-1405. 

Florencius zv hr Willelmus van der Aa ridder beloofde aan hr Johannes Oem 

clericus en Henricus Zac 20 franken of de waarde met H.Marie-Geboorte 

aanstaande (di 08-09-1405) te betalen. 

 

Florencius filius domini Willelmi van der Aa militis #(dg: Henricus Zac)# 

promisit super omnia #domino Johanni Oem clerico et Henrico Zac seu eorum 

alteri# XX francos seu valorem ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 168v 08 do 30-07-1405. 

Johannes Creij en Egidius Boijen zvw Johannes Parrochijaens beloofden aan 

Egidius Boijen zvw Henricus Boijen 13 nobel, 6 schelling Vlaams paijment 

voor 1 nobel gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te 

betalen. 

 

Johannes Creij et Egidius Boijen filius quondam Johannis Parrochijaens 

promiserunt indivisi super omnia Egidio Boijen filio quondam Henrici 

Boijen XIII nobel scilicet sex solidos pagamenti Flandrensis pro quolibet 

nobel ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.169r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 169r 01 do 30-07-1405. 

Rutgherus goudsmid zvw Johannes gnd Scoen Jan maakte bezwaar tegen alle 
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bezwaringen, verkopingen en vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen 

Godefridus Goebel van den Berge en zijn kinderen. 

 

Rutgherus aurifaber filius quondam Johannis dicti Scoen Jan omnes 

obligationes et venditiones ac alienationes factas cum bonis quibuscumque 

quondam Godefridi Goebel van den Berge et eius liberorum calumpniavit. 

Testes Tijt et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 02 do 30-07-1405. 

Arnoldus van Beijnen droeg over aan Bartholomeus Spijrinc 23 bijenstokken, 

in Tilburg, aan het huis van Johannes Zegers. 

 

Arnoldus van Beijnen XXIII cophonos (dg: dictos stoc) apum dictos stock 

ymen consistentes in Tijlborch ad domum Johannis Zegers ut dicebat 

legitime supportavit Bartholomeo Spijrinc promittens super omnia ratam 

servare. Testes Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 03 do 30-07-1405. 

Henricus Stucken en zijn zusters Katherina, Eefsa en Hilla, kv Petrus 

Stucken, verkochten aan Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen (1) een stukje 

land, in Rosmalen, achter de tuin gnd die Poijnenborchsche Hof, tussen kvw 

Nijcholaus Daems soen enerzijds en Johannes Smijt van Bruggen anderzijds, 

(2) een stukje land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Willelmus 

Hels enerzijds en Jacobus Berthen soen anderzijds, welke stukjes aan 

voornoemde Johannes Smijt waren verkocht door Nijcholaus van Heze, en welke 

stukjes land aan hen gekomen waren na overlijden van hun zuster 

Weijndelmodis evw voornoemde Johannes Smijt. 

 

Henricus Stucken et Katherina Eefsa et Hilla (dg: liberi) eius sorores 

liberi Petri Stucken cum tutore particulam terre sitam in parrochia de 

Roesmalen retro ortum dictum die Poijnenborchsche Hof inter hereditatem 

liberorum quondam Nijcholai Daems soen !et inter hereditatem Johannis 

Smijt (dg: ex alio) de Bruggen ex alio et particulam terre sitam in dicta 

parrochia in loco dicto Bruggen inter hereditatem Willelmi Hels et 

hereditatem Jacobi Berthen soen venditas dicto Johanni Smijt a Nijcholao 

de Heze prout in litteris et (dg: quas) que particule terre eis de morte 

quondam Weijndelmodis eorum sororis uxoris olim dicti quondam Johannis 

Smijt successione advolute sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Goeswino filio quondam Alberti Gielijs soen cum litteris et jure 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Johannis Smijt et (dg: j) 

eius heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 04 do 30-07-1405. 

Godefridus van Ghemert droeg over aan Walterus van den Rullen, tbv Henricus 

van Herzel, alle goederen van Henricus Mijlen, die hij heeft en zal 

verkrijgen, aan voornoemde Godefridus overgedragen door voornoemde 

Henricus. 

 

Godefridus de Ghemert omnia et singula bona mobilia (dg: et) et immobilia 

hereditaria et parata Henrici Mijlen ab eo habita et habenda supportata 

dicto Godefrido ab Henrico !Henrico predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero van den Rullen ad opus Henrici van Herzel 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 05 do 30-07-1405. 

Johannes die Koc zvw Willelmus Uden soen, Willelmus Bijeken zvw Godefridus 

van der Graft en Johannes Hellec beloofden aan Albertus Buc van Lijt 18 

Brabantse dobbel en 48 gemene plakken of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406) en de andere helft met 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  68 

 

Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1406). 

 

Johannes die Koc filius (dg: V) quondam Willelmi (dg: Bijeken) Uden soen 

et Willelmus Bijeken filius quondam Godefridi van der Graft et Johannes 

(dg: Hellinc) Hellec promiserunt indivisi super omnia Alberto Buc de Lijt 

XVIII Brabant dobbel et XLVIII gemeijn placken seu valorem mediatim Petri 

ad cathedram #proxime futurum# et mediatim (dg: Re) a festo Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 06 do 30-07-1405. 

Voornoemde Johannes die Koc zvw Willelmus Uden soen, Willelmus Bijeken zvw 

Godefridus van der Graft en Johannes Hellec beloofden aan voornoemde 

Albertus Buc van Lijt 9 Brabantse dobbel en 24 gemene plakken of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406) en de 

andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1406). 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Alberto IX Brabant 

dobbel (dg: seu val) #seu valorem# et XXIIII placken ad dictos terminos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 07 do 30-07-1405. 

Voornoemde Albertus Buc droeg over aan voornoemde Johannes die Koc zvw 

Willelmus Uden soen, Willelmus Bijeken zvw Godefridus van der Graft en 

Johannes Hellec de helft van de korentiende van Lithoijen, die behoort aan 

de proost van Mersen, van het huidige jaar. De brief overhandigen aan wie 

het eerst komt. 

 

Solvit. 

Dictus Albertus Buc medietatem decime #bladi# de Lijttoijen ad prepositum 

de Mersen spectantem (dg: ut dicebat le) scilicet isto presenti anno 

proveniendam et non amplius legitime supportavit dictis debitoribus 

promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. Tradatur prius 

venienti. 

 

BP 1184 f 169r 08 do 30-07-1405. 

De gezusters Katherina, Eefsa en Hilla, wettige dvw Petrus Stucken, droegen 

over aan hun broer Henricus hun deel in een stuk beemd, in de dingbank van 

Liemde, tussen kvw Nijcholaus Coel van der Sche Eijken enerzijds en erfgoed 

gnd die Voertbeemt anderzijds. 

 

Katherina Eefsa et Hilla sorores filie legitime quondam Petri Stucken cum 

tutore (dg: pe) partem et jus eis competentes in pecia prati sita in 

jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde inter hereditatem (dg: dc) 

liberorum quondam Nijcholai Coel van der Sche Eijken ex uno et 

hereditatem dictam die Voertbeemt ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Henrico eorum fratri promittentes cum tutore super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 169r 09 do 30-07-1405. 

Wijtmannus Delijen gaf uit aan Willelmus van den Pol (1) een beemd, gnd die 

Gansbemt, zoals die behooorde aan wijlen Gerlacus Cnodenhoven, in 

Moergestel, aen die Amelvoert, naast erfgoed van voornoemde Wijtmannus, gnd 

dat Wijelken, met een hoek naast erfgoed van Johannes Ghilse, en met een 

zijde naast erfgoed van Johannes Walraven, welke beemd voornoemde 

Wijtmannus gekocht had van Mathijas Ghijlen, (2) een beemd van voornoemde 

Wijtmannus, gnd dat Wijelken, aldaar, tussen Johannes Tijmmerman enerzijds 

en eerstgenoemde beemd anderzijds, strekkend tot aan het water gnd die Aa; 

de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfpacht van 2 mud 4 lopen rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren, gaande uit eerstgenoemde beemd, (b) 

een cijns gaande uit voornoemde beemd gnd dat Wijelken, en thans voor (c) 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in 
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Moergestel te leveren aan mr Arnoldus Buc chirurgijn. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Willelmus tbv voornoemde mr Arnoldus tot 

onderpand (3) een beemd van voornoemde Willelmus, gnd Lueijenbeemt, in 

Moergestel, tussen mr van Spulle en Wolterus van der Teijnden enerzijds en 

Willelmus Tijmmerman anderzijds, (4) ½ mud rogge b-erfpacht, maat van 

Moergestel, gaande uit een huis en tuin van Reijnerus molenaar, in 

Moergestel, naast wijlen Arnoldus Wijnters. Voornoemde Willelmus beloofde 

eerstgenoemde pacht van 2 mud 4 lopen zó te leveren dat voornoemde 

Wijtmannus en zijn goederen daarvan geen schade ondervinden. Drie brieven; 

één voor voornoemde Wijtmannus. 

 

Wijtmannus Delijen pratum dictum die Gansbemt prout dictum pratum 

spectabat ad quondam Gerlacum Cnodenhoven situm in parrochia de Gestel 

aen die Amelvoert inter hereditatem dicti Wijtmanni dictam dat Wijelken 

juxta hereditatem Johannis Ghilse (dg: in) #cum# uno angulo et juxta 

hereditatem Johannis Walraven cum uno latere quod pratum dictus 

Wijtmannus erga Mathijam Ghijlen emendo acquisierat ut dicebat (dg: item) 

atque (dg: dictum) pratum dicti Wijtmanni dat Wijelken vocatum situm 

ibidem inter hereditatem Johannis Tijmmerman ex uno et (dg: dictum) 

primodictum pratum ex alio tendens ad aquam dictam die Aa ut dicebat (dg: 

hereditarie supportavit Willelmi van den Pol promittens super omnia ratam 

servare et) dedit ad hereditarium pactum Willelmo van den Pol ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditaria paccione duorum modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco et in Busco tradenda (dg: et 

pro censu exinde de jure solvendo dando et solvendo etc atque pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum) ex primodicto prato et 

censu ex dicto prato dat Wijelken de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Gestel prope Oesterwijc (dg: et in dicta eadem Gestel tradenda) magistro 

Arnoldo Buc cijrurgico exinde solvenda danda (dg: etc) sibi ab alio 

purificationis ex premissis in Gestel jamdicta tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad !aiorem securitatem solutionis jamdicte paccionis dictus 

Willelmus pratum dicti Willelmi dictum (dg: Luijd) Lueijenbeemt situm in 

(dg: d) parrochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem magistri 

de Spulle et Wolteri van der Teijnden ex uno et hereditatem (dg: G) 

Willelmi Tijmmerman ex alio atque dimidium modium siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Gestel solvendam ex domo et orto Reijneri multoris 

sitis in Gestel jamdicta juxta hereditatem quondam Arnoldi Wijnters 

ibidem sitis (dg: promittens super) ut dicebat dicto magistro Arnoldo ad 

pignus imposuit promittens super omnia warandiam promisit insuper dictus 

Willelmus super omnia quod (dg: q) ipse primodictam hereditariam 

paccionem duorum modiorum et quatuor lopinorum siliginis exnunc deinceps 

taliter solvet quod dicto Wijtmanno ac ad et supra eius bona dampna non 

eveniant. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. Et erunt 3s littere 

unam habebit dictus Wijtmannus. 

 

BP 1184 f 169r 10 do 30-07-1405. 

Matheus Huben droeg over aan Johannes van Oirle dekker een huis,erf en 

tuin, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Stephanus van Wetten enerzijds en erfgoed van Cristina Rovers anderzijds, 

aan hem overgedragen door Mechtildis dvw Johannes zvw Metta Meijs. 

 

Matheus Huben domum aream et ortum sitos in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Stephani de Wetten ex uno et hereditatem 

Cristine Rovers ex alio supportatos sibi a Mechtilde filia quondam 

Johannis filii quondam Mette Meijs prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Oirle tectori cum litteris et jure promittens 

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

Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 
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BP 1184 f 169r 11 do 30-07-1405. 

Voornoemde Johannes van Oirle beloofde aan Mechtildis dvw Johannes Meij een 

lijfrente van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin en uit al 

zijn andere goederen. 

 

-. 

Dictus Johannes de Oirle promisit se daturum Mechtildi filie quondam 

Johannis Meij vitalem pensionem XL solidorum monete anno quolibet ad 

vitam dicte Mechtildis et non ultra mediatim nativitatis Domini et (dg: 

Joh) nativitatis Johannis ex domo area et orto premissis et ex omnibus 

aliis suis bonis quocumque locorum consistentibus (dg: testes datum) et 

cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

1184 f.169v. 

 quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1405. 

 sabbato post Martini: zaterdag 14-11-1405. 

 

BP 1184 f 169v 01 do 30-07-1405. 

(dg: Petrus zvw Johannes). 

 

(dg: Petrus filius quondam Johannis). 

 

BP 1184 f 169v 02 do 30-07-1405. 

Petrus zv Johannes Smijt van Lijeshout verkocht aan Johannes die Wever 

Theeus soen een stuk beemd, in Lieshout, ter plaatse gnd die Haer, in de 

dingbank van Arle, tussen Willelmus Huben soen enerzijds en wijlen Walterus 

van den Eijnden anderzijds, met beide einden strekkend aan Walterus gnd 

Weltken Grieten soen. 

 

-. 

Petrus filius Johannis Smijt de Lijeshout peciam (dg: terre) #prati# 

sitam in parrochia de Lijeshout in loco dicto die Haer in jurisdictione 

de Arle inter hereditatem Willelmi Huben soen ex uno (dg: et inter 

hereditatem de Walteri dicti Weltken Grieten soen dictam Bathenacker ex 

alio cum uno fine atque) inter hereditatem Walteri quondam van den 

Eijnden ex !uno latere et (dg: cum uno fine) tendentem cum utroque fine 

ad hereditatem Walteri dicti Weltken Grieten soen hereditarie (dg: s) 

vendidit Johanni (dg: The) die Wever Theeus soen promittens super omnia 

warandiam (dg: et) et obligationem deponere excepto censu fundi exinde 

solvendo. Testes Theodericus et Wolph datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 169v 03 do 30-07-1405. 

Goeswinus Moedel zvw Henricus Leeuwe van Beke bij Arle ev Aleijdis dvw 

Johannes Wautgharts soen droeg over aan Johannes zvw Mathijas gnd Aude 

Mathijs vleeshouwer een b-erfcijns van 3 pond geld, die voornoemde Johannes 

zvw Matheus beloofd had met Lichtmis te betalen aan voornoemde Goeswinus 

Moedel, gaande uit (1) een stuk land, gnd aen die Meirmonde, in Sint-

Oedenrode, tussen Philippus van den Meeracker enerzijds en wijlen hr 

Heijmericus van den Velde anderzijds, (2) ¼ deel van een beemd, gnd die 

Valle Beemt, in Sint-Oedenrode, tussen Mijchael van Tardwijc enerzijds en 

een beemd gnd Sunte Kathelinen Beemt anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat 

Holentheren, in Sint-Oedenrode, tussen Emondus van Hellu enerzijds en 

Willelmus Hanschoemaker anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Johannes 

zvw Mathijas in cijns verkregen had van voornoemde Goeswinus Model ev 

voornoemde Aleijdis, en Ghibo zv Johannes van Wabraken ev Sophija, dvw 

voornoemde Johannes Wautgharts soen. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Henrici Leeuwe de Beke prope Arle maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis Wautgharts 

soen hereditarium censum trium librarum monete (dg: solv) quem Johannes 
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filius quondam Mathei dicti Aude Mathijs carnificis promiserat se daturum 

dicto Goeswino Moedel hereditarie purificationis ex pecia terre dicta aen 

die Meirmonde sita in parrochia de Rode sancte Ode inter hereditatem 

Philippi van den Meeracker et hereditatem domini quondam Heijmerici van 

den Velde et ex quarta parte prati dicti die !die Valle Beemt siti in 

dicta parrochia inter hereditatem Mijchaelis van Tardwijc et pratum 

dictum Sunte Kathelinen Beemt et ex pecia terre dicta dat Holentheren 

sita in dicta parrochia inter hereditatem Emondi de Hellu et Willelmi 

Hanschoemaker quas hereditates predictas dictus Johannes filius quondam 

Mathije erga dictum Goeswinum Model maritum legitimum dicte Aleijdis sue 

uxoris et Ghibonem filium Johannis de Wabraken maritum legitimum Sophije 

sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Wautgharts soen ad censum 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni filio 

quondam Mathije cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Jacobus de 

Neijnsel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 169v 04 do 30-07-1405. 

Johannes van Keeldonc en Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel 

beloofden aan Amelius zvw Lambertus Melijs soen 20 mud rogs Kempens, 

Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Keeldonc et Willelmus filius quondam Willelmi Bastart de 

Bucstel promiserunt indivisi super omnia Amelio filio quondam Lamberti 

Melijs soen XX mud rogs Kempens mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos (dg: testes) et in Busco tradendos (dg: d). 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 169v 05 do 30-07-1405. 

Vrouwe Maria vrouwe van Duffel beloofde voornoemden schadeloos te houden. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Domina Maria domina de Duffel promisit dictos !indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 169v 06 do 30-07-1405. 

Walterus Folpkens soen van Loet en Henricus zvw Henricus Wouters soen van 

Lijttoijen beloofden aan Albertus Buc van Lijt 41½ nieuwe Gelderse gulden, 

9 botdrager of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen. 

 

-. 

Walterus Folpkens soen de Loet et Henricus filius quondam Henrici Wouters 

soen de Lijttoijen promiserunt indivisi super omnia Alberto Buc de Lijt 

XLI et dimidium nu Gelre gulden scilicet IX boddreger vel valorem ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 169v 07 do 30-07-1405. 

Albertus Buc van Lijt verhuurde aan Walterus Folpkens soen van Loet en 

Henricus zvw Henricus Wouters soen van Lijttoijen 21 morgen land, in 

Lithoijen, waarvan (1) 15 morgen ter plaatse gnd sHoefs Hoeve, (2) een stuk 

gnd een gemeijnt ter plaatse gnd den Gheer, (3) een stuk gnd een weij, ter 

plaatse gnd die Langweijen, (4) een stuk gnd enen hovel, achter erfgoed van 

Godefridus Jans, ter plaatse gnd op ten Hoevel, (5) 14 hont land ter 

plaatse gnd op die Caternolle, voor een periode van 5 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Jacobus (za 25-07-1405), per jaar voor 41½ nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Jacobus te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-07-1406). Belast 

met waterlaten, sloten, sluizen en zegedijken. 
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Albertus Buc de Lijt XXI jugera terre sita in parrochia de Lijttoijen de 

quibus XV jugera sita sunt in loco dicto sHoefs Hoeve atque una pecia 

dicta een gemeijnt in loco dicto den Gheer et una pecia dicta een weij 

sita in loco dicto die Langweijen et pecia dicta enen hovel retro 

hereditatem Godefridi Jans ad locum dictum op ten Hoevel et XIIII hont 

terre ad dictum !loet op die Caternolle ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Waltero Folpkens soen de Loet et Henrico filio quondam 

Henrici Wouters soen de Lijttoijen ab eisdem ad spacium quinque annorum 

festum Jacobi proxime preteritum possidenda anno quolibet pro XLI et 

dimidio nu Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlems placken pro 

quolibet gulden dandis dicto Alberto dicto spacio durante anno quolibet 

Jacobi et pro primo termino Jacobi proxime futuro et sic deinceps dicto 

spacio durante promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis aqueductibus fossatis slusis et aggeribus 

zegedijcken ad premissa spectantibus et alii repromiserunt indivisi super 

omnia et dictos aqueductus et fossata et sluijsas et aggeres dicto spacio 

durante in bona dispositione servare ad jus coloni quod dicto Alberto 

dampna exinde non eveniant. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 169v 08 do 30-07-1405. 

Arnoldus Mijnnemere verkocht aan Paulus die Smijt van Huesden een lijfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Boxtel, in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk 

land, gnd den Berch, in Boxtel, tussen erfgoed van de heer van Boxtel 

enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds. De brief overhandigen aan 

Petrus Vos. 

 

{+. Met haal verbonden met BP 1184 f 169v 11}. 

Solvit. 

Arnoldus Mijnnemere legitime vendidit Paulo die Smijt de Huesden vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de !Bustel et in !solvendam #ad 

vitam dicti Pauli et non ultra# purificationis !Bucstel tradendam ex 

pecia terre dicta den Berch #sita in parrochia de Bucstel# inter 

hereditatem domini de Bucstel ex uno et aquam dictam die Dommel ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et sufficientem tali 

conditione quod cum mortuus fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

Tradatur Petro Vos. 

 

BP 1184 f 169v 09 do 30-07-1405. 

Mechtildis van Hijnthem dvw Delija Werners droeg over aan Goeswinus 

Lamberts soen van Gherwen een b-erfpacht van 13½ lopen rogge, Bossche maat, 

uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle erfgoederen die aan Engbertus zvw Danijel van den Acker 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder de dingbank 

{geen naam vermeld}, welke pacht Petrus van Hijntham zvw Delija Werners 

gekocht had van Engbertus zvw Danijel van den Acker. 

 

Mechtildis de Hijnthem filia quondam Delije Werners cum tutore 

hereditariam paccionem XIII et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Busco de hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditaria purificationis ex omnibus et singulis 

hereditatibus que Engberto filio quondam Danijelis van den Acker de morte 

suorum quondam parentum successione advolute !quocumque locorum infra 

jurisidictionem dictam dingbanc !sitis quam paccionem Petrus de Hijntham 

filius quondam Delije Werners erga Engbertum filium quondam Danijelis van 

den Acker emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Goeswino Lamberts soen de Gherwen cum litteris #et aliis# et jure 

occacione promittens (dg: ?pe) cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum 

supra. 
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BP 1184 f 169v 10 do 30-07-1405. 

Johannes van den Camp, zijn kinderen Johannes en Henricus, en Henricus zv 

Ghiselmarus van Vlijmen beloofden {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes van den Camp Johannes et Henricus eius liberi et Henricus filius 

Ghiselmari de Vlijmen promiserunt indivisi super omnia. 

 

BP 1184 f 169v 11 za 14-11-1405. 

Voornoemde Paulus die Smijt van Huesden droeg voornoemde lijfpacht over aan 

Petrus Vos van Huesden. 

 

{+. Met haal verbonden met BP 1184 f 169v 08}. 

Dictus Paulus dictam pensionem supportavit Petro Vos de Huesden 

promittens super omnia ratam servare. Testes Heijm et Jacobus datum 

sabbato post Martini. Solvit. 

 

1184 f.170r. 

 quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis julii die penultima: donderdag 30-07-1405. 

 

BP 1184 f 170r 01 do 30-07-1405. 

Henricus van Eel ev Heijlwigis dvw Johannes van den Eijnde van Hukelem 

droeg over aan Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer 40 schelling 

geld b-erfcijns aan hem behorend in de navolgende cijnzen, (1) een 

b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld, met Sint-Bartholomeus-Apostel 

te betalen, gaande uit een bunder land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Jacobus Coptiten enerzijds en Hermannus van den Ham van 

Berkel anderzijds, welke cijns Johannes van den Eijnde van Hukelem  

samen met een b-erfpacht van ½ mud rogge gekocht had van voornoemde 

Hermannus van den Ham van Berkel, (2) een b-erfcijns van 50 schelling 

voornoemd geld, met Sint-Andreas-Apostel te betalen, gaande uit een akker 

gnd die Bruijnkens Acker, in Oisterwijk, tussen Stephanus van Amervoert 

enerzijds en Nijcholaus van Baerle anderzijds, welke cijns aan Johannes van 

den Eijnde van Hucelem was verkocht door Hermannus van Ham, en welke 40 

schelling aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Joannes van den Eijnde. 

 

Henricus de Eel maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Johannis van den Eijnde van Hukelem XL solidos hereditarii census 

monete ad se spectantes ut dicebat in hereditariis censibus infrascriptis 

scilicet in hereditario censu quinquaginta solidorum monete predicte 

solvendo hereditarie Bartholomei apostoli ex bonario terre sito in 

parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Jacobi 

Coptiten ex uno et hereditatem Hermanni van den Ham de Berkel ex alio 

quem censum L solidorum Johannes van den Eijnde de Hukelem erga jamdictum 

Hermannum simul cum hereditaria paccione dimidii modii siliginis emendo 

acquisierat prout in litteris et in hereditario censu L solidorum dicte 

monete solvendo hereditarie Andree apostoli ex agro dicto die Bruijnkens 

Acker sito inter hereditatem Stephani de Amervoert ex uno et hereditatem 

Nijcholai de (dg: Baerle ex alio) Baerle in parrochia de Oesterwijc 

venditam! Johanni van den Eijnde de Hucelem ab Hermanno van Ham prout in 

litteris et quos XL solidos primodictus Henricus sibi et sue uxori de 

morte dicti quondam Joannis van den Eijnde successione advolutos esse 

dicebat hereditarie supportavit Henrico #van der Bruggen de# de Helvoert 

#tinctori# cum litteris et jure occacione promittens super omnia #habita 

et habenda# warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Theodericus et Wolph datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 170r 02 do 30-07-1405. 

De broers Johannes en Hugo, kvw Mijchael van der Espdonc, verkochten aan 

Johannes zvw Johannes Barniers soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, 
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met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land, gnd die Hoeghe Straet, 

in de heerlijkheid van Herlaer, tussen Johannes Bogart enerzijds en 

Willelmus Tepper en Godefridus Thijs soen anderzijds, met beide einden 

strekkend aan gemene wegen, reeds belast met 6 oude groten aan de grondheer 

en 10 lopen rogge b-erfpacht aan het klooster Porta Celi. 

 

Johannes et Hugo fratres liberi quondam Mijchaelis van der Espdonc 

hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Johannis Barniers soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex pecia terre dicta die Hoeghe Straet sita in dominio de 

Herlaer inter hereditatem Johannis Bogart ex uno et #inter hereditatem# 

Willelmi #Tepper# (dg: Tempeleer ex alio) et Godefridi Thijs soen ex alio 

(dg: st) tendente #cum# (dg: ab) utroque fine ad communes plateas ibidem 

ut dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: X aud) sex aude groet domino fundi et 

X lopinis siliginis hereditarie paccionis conventui de Porta Celi exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170r 03 do 30-07-1405. 

En ze kunnen terugkopen tussen nu en Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) 

met 20 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde en de 

dubbele cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Walterus Potteij, Johannes Corf en Johannes van Uden. 

 

Et poterint redimere (dg: ad) infra hinc et festum nativitatis Johannis 

proxime futurum semper dicto spacio pendente cum XX Hollant gulden monete 

comitis quondam Willelmi vel valorem et cum duplici censu anni 

redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis julii 

die penultima hora vesperarum presentibus Waltero Potteij Johanne Corf et 

Johanne de Uden. 

 

BP 1184 f 170r 04 do 30-07-1405. 

Johannes Vos van Uden beloofde aan Walterus Potteij 78 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1405) te betalen. 

 

Johannes Vos de Uden promisit super omnia Waltero Potteij LXXVIII (dg: 

Holl) novos Gelre gulden scilicet IX boddreger pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 170r 05 do 30-07-1405. 

Willelmus Vellekens zv Petrus Veillekens en Willelmus Borchmans van 

Moergestel verkochten aan Johannes Corf een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Boosch te leveren, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen onder Moergestel, ter plaatse gnd Hoevel, 

welke erfgoederen aan voornoemde Petrus Vellekens behoorden en nu aan 

voornoemde verkopers behoren, te weten uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen van voornoemde Willelmus Vellekens, beiderzijds gelegen tussen 

Walterus van Poperingen, (2) 11 lopen land, met gebouwen, van voornoemde 

Willelmus Borchmans, gelegen tegenover voornoemd huis en tuin, over de weg, 

tussen voornoemde Walterus enerzijds en Johannes Goer anderzijds, (3) 3 

bunder erfgoed, deeld beemd en deels akkerland, tussen voornoemde Walterus 

van Poperingen enerzijds en voornoemde Johannes van den Goer anderzijds, 

welke 3 bunder in 4 delen of stukken zijn verdeeld, van welke voornoemde 

erfgoederen voornoemde Petrus één helft geschonken had aan zijn voornoemde 

zoon Willelmus en de andere helft voornoemde Willelmus Borchmans verworven 

had van Johannes Willen soen szv voornoemde Petrus, reeds belast met 2 

cijnshoenderen aan Johannes van Brecht, 10 schelling b-erfcijns en 12 lopen 

rogge b-erfpacht. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  75 

 

Willelmus Vellekens #filius Petri Veillekens# et Willelmus Borchmans de 

Gestel prope Oesterwijc hereditarie vendiderunt Johanni Corf hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex hereditatibus infrascriptis 

#(dg: dicti quondam)# infra parrochiam de Ghestel predictam #ad locum 

dictum Hoevel# (dg: tradendam) situatis (dg: videlicet ex domo orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus dicto) #que hereditates ad predictum 

Petrum Vellekens spectabant et nunc ad# predictos venditores pertinent 

videlicet ex domo orto et hereditatibus adiacentibus #dicti Willelmi 

Vellekens# sitis inter hereditates Walteri de Poperingen ex utroque 

latere coadiacentes atque ex undecim lopinatis terre (dg: et e) cum suis 

edificiis #dicti Willelmi Borchmans# sitis in opposito predictorum domus 

et orti ultra communem plateam inter hereditatem dicti Walteri ex uno et 

inter hereditatem Johannis Goer ex alio atque ex tribus bonariis (dg: 

pra) hereditatis partim prati et partim terre arabilis sitis (dg: ad 

locum dictum) inter hereditatem dicti Walteri de Poperingen ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis van den Goer ex alio que tria bonaria 

terre (dg: ad) in quatuor partes seu pecias sunt divisa et de quibus 

hereditatibus dictus Petrus unam medietatem predicto (dg: Petro) 

#Willelmo# suo filio #predicto# nomine dotis dederat et reliquam 

medietatem dictus Willelmus Borchmans erga Johannem Willen soen generum 

dicti Petri acquisierat ut dicebant promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus pullis censualibus Johanni de !de Brecht et X solidis 

hereditariis! census et XII lopinis siliginis hereditarie (dg: -is) 

paccionis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: The) 

datum supra. 

 

BP 1184 f 170r 06 do 30-07-1405. 

Voornoemde Willelmus Vellekens beloofde uit erfgoederen van voornoemde 

Willelmus Vellekens één helft te leveren van voornoemde erfpacht, zó dat 

voornoemde voornoemde Willelmus Borchmans en zijn goederen daarvan geen 

schade ondervinden. 

 

Dictus Willelmus Vellekens promisit super omnia habita et habenda quod 

ipse unam medietatem dicte paccionis taliter dabit et solvet ex 

hereditatibus eiusdem Willelmi Vellekens quod nec dicto Willelmo 

Borchmans nec ad et supra quascumque hereditates et bona #habita et 

habenda# eiusdem Willelmi Borchmans dampna exinde eveniant in futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170r 07 do 30-07-1405. 

Voornoemde Willelmus Borchmans beloofde op overeenkomstige wijze. 

 

Et simili modo promisit dictus Willelmus Borchmans. Testes datum supra. 

 

1184 f.170v. 

 quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1405. 

 in profesto Petri ad vincula: vrijdag 31-07-1405. 

 

BP 1184 f 170v 01 do 30-07-1405. 

Agnes en haar zuster Andreas, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus, Hadewigis 

en Margareta, kvw Alardus Wuest, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Mechtildis dvw voornoemde Walterus, en Thomas van de Kelder ev Elizabeth, 

dvw voornoemde Alardus en Mechtildis, verkochten aan Henricus Pauweter zvw 

Henricus van den Woert een kamp, 1 morgen groot, van wijlen voornoemde 

Walterus, achter de plaats gnd Hogedonc, tussen Arnoldus Ysebout enerzijds 

en wijlen Johannes van Wamel, later voornoemde Henricus van der Woert, 

anderzijds, van welke morgen wijlen voornoemde Walterus van Oekel één helft 

gekocht had van Johannes Spirinc van den Velde en de andere helft van 

Gerardus Neve zvw Rodolphus zvw Gerardus. Zou er hieruit een cijns of pacht 
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gaan. Dan wordt die afgehandeld. 

 

Agnes #et# Andreas (dg: fili) eius soror filie quondam Walteri de Oekel 

Goeswinus Hadewigis Margareta liberi quondam Alardi Wuest ab ipso et 

quondam Mechtilde eius uxore filia quondam Walteri predicti pariter 

geniti cum tutore et Thomas de Penu maritus et tuutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie dictorum quondam Alardi et Mechtildis quendam campum 

unum juger terre continentem dicti quondam Walteri situm (dg: in) retro 

locum dictum Hogedonc inter hereditatem Arnoldi Ysebout ex uno et inter 

hereditatem #quondam Johannis de Wamel que postea spectabat ad# (dg: 

quondam) Henricum van der Woert ex alio de quo (dg: campo) jugere terre 

dictus quondam Walterus de Oekel unam medietatem erga Johannem Spirinc 

van den Velde et reliquum dimidium juger terre erga Gerardum Neve filium 

quondam Rodolphi filii quondam Gerardi emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico (dg: van den Woert filio dicti 

quondam) Pauweter filio dicti quondam Henrici van den Woert 

supportaverunt cum (dg: omni) litteris et aliis et jure promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare #et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Walteri et suorum heredum 

deponere# et (dg: ab) si aliquis census aut aliqua paccio exinde fuerit 

solvendus quod deponent (dg: testes Goeswijn et Neijnsel) #Testes et 

Bathen soen datum quinta post Jacobi#. 

 

BP 1184 f 170v 02 do 30-07-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat zijn minderjarige zuster Mechtildis, 

zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Quo facto dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse Mechtildem suam 

sororem quamcito ad annos !pupertatis pervenerit super premissis et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 03 do 30-07-1405. 

Voornoemde Agnes en haar zuster Andreas, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus, 

Hadewigis en Margareta, kvw Alardus Wuest, door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Mechtildis dvw voornoemde Walterus, en Thomas van de Kelder ev 

Elizabeth, dvw voornoemde Alardus en Mechtildis, verkochten aan Johannes 

van Oekel bvw voornoemde Walterus een beemd, gelegen in de hoeve gnd die 

Hoeve ter Heijst, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, naast Egidius 

van Heijst, welke beemd wijlen voornoemde Walterus gekocht had van Johannes 

Obrecht. 

 

(dg: dicti ve) Dicti venditores quoddam pratum situm in manso dicto die 

Hoeve ter Heijst in parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

contigue juxta hereditatem Egidii de Heijst quod pratum dictus quondam 

Walterus erga Johannem Obrecht emendo acquisierat ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni de Oekel fratri dicti quondam Walteri promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Walteri et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 04 do 30-07-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat voornoemde Mechtildis, zodra ze 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse dictam Mechtildem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 05 do 30-07-1405. 

Voornoemde Agnes en haar zuster Andreas, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus, 
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Hadewigis en Margareta, kvw Alardus Wuest, door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Mechtildis dvw voornoemde Walterus, en Thomas van de Kelder ev 

Elizabeth, dvw voornoemde Alardus en Mechtildis, verkochten aan voornoemde 

Johannes van Oekel bvw voornoemde Walterus een stukje beemd, in Oisterwijk, 

in de hoeve gnd die Hoeve van Heijst, tussen Walterus van Oekel enerzijds 

en Willelmus Becker anderzijds, met een weg die bij dit stukje hoort, welk 

stukje wijlen voornoemde Walterus gekocht had van Johannes Betten soen. 

 

Dicti omnes ut supra quandam particulam prati sitam in parrochia de 

Oesterwijc in manso dicto communiter die Hoeve van Heijst inter 

hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter hereditatem Willelmi Becker 
!cum quadam via ad predictam particulam prati spectante quam particulam 

prati dictus quondam Walterus erga Johannem Betten soen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie (dg: sup) vendiderunt dicto 

Johanni de Oekel supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 06 do 30-07-1405. 

Voornoemde Goeswinus beloofde dat zijn zuster Mechtildis, zodra ze 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Goeswinus promisit super omnia quod ipse Mechtildem suam sororem 

super premissis et jure ad etc ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 07 do 30-07-1405. 

Jacobus van Vlederacken verwerkte zijn recht tot vernaderen van de 

gooederen van Johannes van Oekel. 

 

Jacobus de Vlederacken prebuit et reportavit #bona Johannis de Oekel#. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 08 do 30-07-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven verkocht aan Egidius 

zvw Egidius gnd Lang Gielis een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

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

aangelegen erfgoederen, eertijds van hr Gerardus investiet van Boxtel, in 

Boxtel, tussen de plaats gnd Molengrave enerzijds en Gerardus Wouters soen 

en Arnoldus van den Ors anderzijds, (2) 2 akkers, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Schuerelts Brake, met een eind naast de sluis en met het andere eind 

strekkend aan de plaats gnd Laecsche Venne, (3) een beemd, gnd Herts 

Mortel, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennenshovel, tussen erfgoed van de heer 

van Boxtel enerzijds en Godefridus die Hoessche en kvw Nijcholaus Coel van 

Zelisel anderzijds, reeds belast met grondcijnzen en de 2 akkers belast met 

b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici de Broechoven hereditarie 

vendidit Egidio filio quondam Egidii dicti Lang Gielis hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto et 

hereditatibus (dg: agris) sibi adiacentibus #cum suis attinentiis# dudum 

domini Gerardi investiti de Bucstel sitis in parrochia de Bucstel (dg: ad 

locum) inter locum dictum Molengrave ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Wouters soen et Arnoldi van den Ors ex alio (dg: tendentibus) atque ex 

(dg: quodam) #duobus# agris (dg: -o) terre sitis (dg: -o) in dicta 

parrochia ad locum dictum Schuerelts Brake (dg: inter) juxta sluijsam cum 

uno fine tendentibus cum reliquo fine ad locum dictum Laecsche Venne 

atque ex quodam prato dicto Herts Mortel #sito in dicta parrochia ad 

locum dictum Lennenshovel# inter hereditatem domini de Bucstel ex uno et 

inter hereditatem Godefridi die Hoessche et liberorum quondam Nijcholai 

Coel de Zelisel ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et 
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habenda warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi ex premissis et hereditaria paccione unius 

modii siliginis ex predictis duobus agris !predictis prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 170v 09 vr 31-07-1405. 

Merselius van Vessem zvw Johannes van Vessem droeg over aan Johannes die 

Rode van Waelwijc 62 Gelderse gulden, aan Johannes van Vessem korenkoper 

beloofd door Johannes Berijs soen wonend in Oirschot, die nu aan hem 

behoren. De brief overhandigen aan hem of Marselius. 

 

Solvit. 

Merselius de Vessem filius quondam Johannis de Vessem LXII florenos 

aureos monete Gelrie promissos Johanni de Vessem emptori bladorum a 

Johanne Berijs soen commorante in Oerscot (dg: prout) prout in litteris 

et quos ad se nunc spectare dicebat legitime supportavit Johanni die Rode 

de Waelwijc cum litteris et jure. Testes Wolph et Neijnsel datum in 

profesto Petri ad vincula. Tradatur littera sibi vel Marselio. 

 

BP 1184 f 170v 10 vr 31-07-1405. 

Katherina wv Godescalcus Ghiselmaers, (dg: Engbertus) en Hilla, wettige dv 

voornoemde Katherina en wijlen Godescalcus, beloofden aan Henricus zv 

Johannes van den Camp, tbv hem, voornoemde Johannes van den Camp en 

Henricus zv Ghiselmarus, hen schadeloos te houden van 80 nieuwe Gelderse 

gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, voor poorters in Den Bosch 

aan Katherina dvw Theodericus Stockelmans beloofd door voornoemde 

Katherina, Engbertus, Hilla, Johanne van den Camp, Johannes, Henricus en 

Henricus. 

 

Solvit I boddreger et IIIIJ solidos. 

Katherina relicta quondam Godescalci Ghiselmaers (dg: Engbertus) et Hilla 

(dg: liber) #legitima filia# dictorum Katherine et quondam Godescalci 

promiserunt indivisi super omnia #Henrico filio# Johannis van den Camp 

(dg: juniori) ad opus sui et ad opus #dicti# Johannis van den Camp (dg: 

seu eorum Henrici van den Camp) et Henrici filii Ghiselmari quod ipsi 

(dg: de) Katherina (dg: Engbertus) et Hilla prefatos Johannem van den 

Camp (dg: seniorem Johannem) Henricum eius filium (dg: -os) et Henricum 

filium Ghiselmari ab LXXX novis Gelre gulden scilicet XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato promissis Katherine filie quondam Theoderici 

Stockelmans a Katherine Engberto Hilla Johanne #van den Camp# Johanne 

Henrico et Henrico predictis coram opidanis in Busco ut dicebant 

indempnes servare. Testes Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

1184 f.171r. 

 in profesto Petri ad vincula: vrijdag 31-07-1405. 

 in vigilia assumptionis: vrijdag 14-08-1405. 

 in vigilia sacramenti: woensdag 17-06-1405. 

 in festo Petri ad vincula: zaterdag 01-08-1405. 

 

BP 1184 f 171r 01 vr 31-07-1405. 

Katherina, dv Johannes van den Camp en wv Godescalcus Ghiselmaers, en 

Hilla, dv voornoemde Katherina en wijlen Godescalcus, droegen over aan 

Henricus zv voornoemde Johannes van den Camp het deel dat aan hen behoort 

resp. aan hen zal behoren na overlijden van voornoemde Johannes van den 

Camp, in (1) alle cijnzen, pachten, erfgoederen en andere erfelijke 

goederen van wijlen Henricus van den Woude, waarin Hadewigis, dvw 

Ghisbertus Bac en mv voornoemde Katherina, haar vruchtgebruik heeft, (2) 

een beemd, in Tilburg, welke beemd behoorde tot de goederen gnd Pennings 

Berch, welke beemd voornoemde Johannes van den Camp had verworven, (3) alle 

cijnzen en pachten, die voornoemde Johannes van den Camp uit voornoemde 

beurde. En ze beloofden dat Engbertus, minderjarige zv voornoemde Katherina 
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en wijlen Goedescalcus, afstand zal doen zodra hij meerderjarig is. 

 

Katherina filia Johannis van den Camp relicta quondam (dg: Jo) Godescalci 

Ghiselmaers et Hilla filia dictorum Katherine et quondam Godescalci #cum 

tutore# totam partem et omne jus eis quovis modo competentes et post 

mortem dicti Johannis van den Camp quovis modo competituras in omnibus et 

singulis (dg: bonis hereditariis tam sive huiusmodi hereditaria fuit 

hereditates sive census ?et) censibus paccionibus hereditatibus ac aliis 

bonis hereditariis quibuscumque quondam Henrici van den Woude et in 

quibus Hadewigis (dg: relicta eiusdem quondam Hennrici s) filia quondam 

Ghisberti Bac mater !olim dicte Katherine suum possidebat usufructum 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque in quodam prato sito in 

parrochia de Tilborch (dg: ad) quod pratum (dg: dictus) ad bona dicta 

Pennings Berch pertinere consueverat quod pratum dictus Johannes van den 

Camp acquisierat #ǂ {hier BP 1184 f 171r 02 invoegen}# ut dicebant 

hereditarie supportaverunt (dg: Johanni et) Henrico (dg: fratribus 

liberis) #filio# dicti Johannis van den Camp promittentes cum tutore 

indivisi! super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum! et suorum heredum deponere et quod ipsi Engbertum filium 

dictorum Katherine et quondam Goedescalci quamcito ad annos pervenerit 

super premissis et jure ad opus (dg: dictorum fratrum) #dicti Henrici# 

hereditarie facient renunciare. Testes Goeswinus et (dg: Ni) Tijt datum 

(dg: se) in profesto Pe ad vincula. 

 

BP 1184 f 171r 02 vr 31-07-1405. 

{ǂ Invoegen in BP 1184 f 171r 01}. 

atque (dg: ?in) in omnibus et singulis censibus et paccionibus #quos 

dictus Johannes van den!# ex premissis habuit solvendos. 

 

BP 1184 f 171r 03 vr 31-07-1405. 

Destijds had Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel 

gekocht van de stad Den Bosch een kampje, 2 hont 11 roeden groot, gelegen 

(dg: buiten) naast de Pijcken Poort, ter plaatse gnd Boven den Stroem. En 

ook had voornoemde Theodericus dat kampje verkocht23 aan Lambertus van der 

Eghelvoert. Voornoemde Theodericus en Lambertus verklaarden thans dat het 

kampje behoort aan Arnoldus van Hees zv Johannes van Rode en ze deden 

afstand tbv voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Theodericus van den Hoevel filius quondam 

Cristiani van den Hoevel quendam campulum duo hont et XI virgatas terre 

continentem situm (dg: extra) #juxta# portam dictam (dg: Peters S) 

Pijcken Poert (dg: v) superius (dg: aquam dictam) ad locum dictum Boven 

den Stroem erga opidum de Busco emendo acquisuisset prout in litteris 

vero sigillo etc (dg: constitutus igitur dictus) #et cum eciam# 

Theodericus (dg: palam recognovit se) predictum campulum dudum 

vendidisset Lamberto van der Eghelvoert (dg: et quia ipse Lamb et dictus 

Theodericus de consensu) #ut dicebant# constituti dicti Theodericus et 

Lambertus palam recognoverunt (dg: se) quod dictus campulus ad Arnoldum 

de Hees filium Johannis de Rode pertinet et dicti Theodericus (dg: super) 

et Lambertus super predicto campulo et jure ad opus dicti Arnoldi 

hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 171r 04 vr 14-08-1405. 

Hubertus van Ghemert maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen, gedaan door Henricus Zelen soen, Henricus van Weert en 

Johannes molenaar van Kijlsdonc met hun goederen. 

 

                         
23 Zie ← BP 1176 f 166r 24 do 14-03-1381, Theodericus van den Hoevel zv Cristianus van den 
Hoevel verkocht het kamp aan Lambertus van der Eghelvoert. 
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Hubertus de Ghemert omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Henricum Zelen soen Henricum de Weert et Johannem 

(dg: de) multorem de Kijlsdonc seu per eorum alterum cum quibuscumque 

bonis eorum seu alterius eorundem calumpniavit. Testes Wolph et Gerardus 

datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1184 f 171r 05 wo 17-06-1405. 

Jkvr Johanna van Dijelbeke dvw Willelmus Vrancke droeg over aan haar 

dochter jkvr Katherina haar vruchtgebruik in (1) een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van Theodericus Storm 

gewantsnijder enerzijds en erfgoed van Johannes van Helvoirt anderzijds, 

(2) alle erfcijnzen die voornoemde jkvr Johanna beurt, uit verschillende 

erfgoederen in Den Bosch, achter voornoemd huis en erf, in een straatje dat 

loopt van de Vismarkt naar de tuin van de Minderbroeders, (3) alle cijnzen 

die gaan uit verschillende erfgoederen in Den Bosch. Is nu afgegeven. 

 

Domicella Johanna de Dijelbeke filia quondam Willelmi Vrancke cum tutore 

usufructum sibi competentem in domo et area #cum suis attinentiis# sita 

in Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem (dg: Johannis) #Theoderici# 

Storm rasoris pannorum ex uno et inter hereditatem Johannis de Helvoirt 

ex alio atque in omnibus et singulis (dg: he) censibus hereditariis quos 

dicta domicella (dg: Eli) Johanna solvendos habuit annuatim ex (dg: 

quibuscumque) #diversis# hereditatibus sitis in Busco retro domum et 

aream predictam in viculo tendente a foro piscium versus ortum fratrum 

minorum (dg: ?et) #atque in omnibus censibus solvendis e[x] quibuscuqmue 

hereditatibus infra opidum de Busco situatis# ut dicebat legitime 

supportavit domicelle Katherine sue filie promittens cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes Tijt et Neijnsel datum in vigilia sacramenti. 

Nunc est portatum. 

 

BP 1184 f 171r 06 vr 31-07-1405. 

Willelmus Colaij die Jong en Johannes Rover van den Laer beloofden aan 

Johannes van den Hautart 20 nieuwe gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Andreas aanstaande (ma 30-11-1405) 

te betalen. 

 

Willelmus Colaij die Jong (dg: commo) et Johannes Rover van den Laer 

promiserunt indivisi super omnia Johanni van den Hautart XX nu gulden 

scilicet IX boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden ad 

Andree proxime futurum persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum in 

profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1184 f 171r 07 za 01-08-1405. 

Johannes van Stakenborch zvw Henricus van Stakenborch verkocht aan Johannes 

van Vladeracken zv Petrus (1) een huis24 en erf van wijlen voornoemde 

Henricus, in Den Bosch, tussen de Visbrug en de Korenbrug, tussen erfgoed 

van wijlen Johannes Hoevelman enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus 

Loenman anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg aldaar naar de stadsmuur, 

(2) 1 morgen land, in Orthen, ter plaatse gnd op Hogespijcke, tussen 

Johannes Daneels en Lambertus van Moudewijc die Plaetmaker enerzijds en 

Gerongius van Orthen anderzijds, strekkend vanaf de gemene Dieze 

achterwaarts tot aan de waterlaat aldaar, (3) ½ morgen land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, op die Hogedonc. 

 

Johannes van Stakenborch filius quondam Henrici de Stakenborch domum et 

aream (dg: sitam in B) dicti quondam Henrici sitam in Busco (dg: ad) 

inter pontem piscium et pontem bladi inter hereditatem (dg: Jo) quondam 

Johannis Hoevelman ex uno et hereditatem quondam Henrici Loenman ex alio 

tendentem a communi platea ibidem ad murum oppidi de Busco insuper unum 

                         
24 Zie ← BP 1183 f 367v 03 di 19-08-1404, Johannes van Stakenborch zvw Henricus van 
Stakenborch verkocht aan Johannes van Vladeracken een n-erfcijns van 4 pond uit dit huis. 
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#juger# terre situm in parrochia de Orthen ad locum dictum #op 

Hogespijcke# (dg: [?D]iependonc) inter hereditatem Johannis Daneels et 

Lamberti de Moudewijc die Plaetmaker ex uno et hereditatem (dg: Gerlaci) 

Gerongii de Orthen ex alio tendens a communi Dijesa (dg: ad) retrorsum ad 

aqueductum ibidem [i]tem (dg: peciam) dimidium juger terre #ad se 

spectans# situm infra libertatem de Busco op die Hogedonc ?ut dicebat 

hereditarie (dg: su) vendidit Johanni de Vladeracken (dg: Peter) filio 

Petri promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Tijt datum in festo Petri ad 

vincula. 

 

1184 f.171v. 

 in festo Petri ad vincula: zaterdag 01-08-1405. 

 quinta post Petri ad vincula: donderdag 06-08-1405. 

 in crastino Petri ad vincula: zondag 02-08-1405. 

 in festo Jacobi: zaterdag 25-07-1405. 

 

BP 1184 f 171v 01 za 01-08-1405. 

Yda wv Willelmus van den Stake droeg over aan Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus van den Stake haar vruchtgebruik in (1) alle goederen, die aan 

voornoemde Willelmus zvw Willelmus gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Willelmus resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Yda, (2) alle goederen, die aan voornoemde Willelmus zvw 

Willelmus van den Stake gekomen waren na overlijden van zijn broer Walterus 

zvw voornoemde Willelmus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Yda. De brief overhandigen aan Henricus, Arnoldus en Engelberna, 

zijn !broers. 

 

Solvit. 

Yda relicta quondam Willelmi van den Stake cum tutore usufructum sibi 

competentem in (dg: una septima parte omnium et singulorum bonorum) 

#omnibus et singulis bonis# que Willelmo filio dicti quondam Willelmi de 

morte dicti quondam Willelmi successione advoluta sunt et post mortem 

dicte Yde successione advolvenda quocumque locorum consistentia atque 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis que dicto Willelmo filio 

dicti quondam Willelmi van den Stake de morte quondam Walteri sui fratris 

filii dicti quondam Willelmi successione advoluta sunt et post mortem 

dicte Yde successione advolventur ut dicebat legitime supportavit dicto 

Willelmo filio quondam Willelmi van den Stake promittens cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes Theodericus et Gerardus datum in festo Petri 

ad vincula. Tradatur Henrico Arnoldo et Engelberne eius !fratribus. 

 

BP 1184 f 171v 02 do 06-08-1405. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus van den Stake droeg het voornoemde over 

aan Henricus, Arnoldus en Enghelberna, kvw voornoemde Willelmus van den 

Staken. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus filius quondam Willelmi van den Stake premissa 

supportavit Henrico Arnoldo et Enghelberne liberis dicti quondam Willelmi 

van den Staken promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wolph et Gerardus datum quinta 

post Petri ad vincula. Tradatur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 171v 03 za 01-08-1405. 

Volcquinus zvw Arnoldus Volken beloofde aan Amelius Lambrechts soen van 

Huesden 8 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Volcquinus filius quondam Arnoldi Volken promisit super omnia Amelio 

Lambrechts soen de Huesden octo modios siliginis mensure de Busco ad eius 
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monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 171v 04 zo 02-08-1405. 

Arnoldus Stamellart van Uden droeg over aan Nijcholaus van Berkel zv 

Gerardus van Berkel een b-erfcijns van 25 oude schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 15 morgen 

land, gelegen voor Vlijmen, ter plaatse gnd des Heren Camp, (2) 5 morgen 

land, aldaar, ter plaatse gnd des Heren Camp, welke cijns Gertrudis dvw 

Gerardus Raet gekocht had van voornoemde Gerardus van Berkel, welke cijns 

nu aan hem behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus Stamellart de Uden hereditarium censum XXV aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis Johannis de et ex 

quindecim jugeribus terre sitis ante Vlimen in loco dicto des Heren Camp 

atque ex quinque jugeribus terre sitis ibidem juxta dictum locum (dg: di) 

des Heren Camp vocatum quem censum (dg: dc) Gertrudis filia quondam 

Gerardi Raet erga (dg: Joh) Gerardum de Berkel emendo acquisierat prout 

in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao de Berkel filio dicti Gerardi de Berkel simul cum 

omnibus litteris et jure et cum omnibus arrestadiis sibi de predicto 

censu deficientibus et non solutis a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Tijt et Neijnsel datum in crastino Pe ad 

vincula. 

 

BP 1184 f 171v 05 za 25-07-1405. 

Destijds had Godescalcus van Middelrode wonend ter plaatse gnd Sporct 

uitgegeven aan Truda wv Wautgherus van Hijnen wonend in die Hasselt en 

Beatrix, dv voornoemde Truda en wijlen Wautgherus, (1) een huis, tuin en 

hofstad, in Berlicum, ter plaatse gnd in die Hasselt, met een akker, gnd 

die Hoije Hasselt en Neder Hasselt, (2) een kamp met een sloot die erbij 

hoort, gelegen voor de plaats gnd die mijssen van voornoemde hoofstad, 

strekkend tot aan een erfgoed van Adam van Neijsel dat daar ligt, (3) een 

stuk land, aldaar gelegen, over de straat, richting het water gnd die Aa, 

dat eertijds was van Johannes Sluseman, (4) een stuk land, gelegen achter 

het huis, tuin en erfgoed van Jacobus gnd uter Hasselt, (5) een beemd, gnd 

Hancbeemt, strekkend tot aan het water gnd die Aa, met rogge-, gerst- en 

haverland bij deze beemd, voor (a) 7 pond geld b-erfcijns, (b) 6 

cijnshoenderen, (c) 6 mud 2 2/3 lopen rogge, b-erfpacht, Bossche maat, en 4 

mud gerst van dezelfde erfpacht, Bossche maat, aan voornoemde Godescalcus 

te leveren. Mr Godefridus van Vlijmen phisicus beloofde thans aan 

voornoemde Beatrix wv Jacobus van den Yvenlaer en aan Laurencius, zv 

voornoemde Beatrix en wijlen Jacobus, dat hij 2 mud rogge b-erfpacht, 

Bossche maat, die aan hem behoren in voornoemde pacht niet zal manen op de 

erfgoederen die behoren aan voornoemde Beatrix en haar kinderen, van 

voornoemde erfgoederen. Voor voornoemde mr Godefridus gereserveerd zijn 

voornoemde pacht en zijn brieven mbt de andere erfgoederen van voornoemde 

erfgoederen. 

 

(dg: #no#) 

Notum sit universis quod cum Godescalcus de Middelrode commorans ad locum 

dictum Sporct domum ortum et domistadium cum omnibus suis attinentiis 

sitos in parrochia de Berlikem in loco dicto communiter in die Hasselt 

cum quodam agro terre dicto vulgariter die Hoije Hasselt et Neder Hasselt 

atque quendam campum cum quodam fossato ad eundem campum pertinente situm 

ante locum dictum die mijssen domistadii predicti tendentem ad 

hereditatem Ade de Neijsel ibidem sitam necnon quandam peciam terre 

ibidem ultra plateam versus aquam dictam die Aa sitam que dudum fuerat 

Johannis Sluseman atque peciam terre sitam (dg: ant) retro domum ortum et 

hereditatem Jacobi dicti uter Hasselt necnon quoddam pratum dictum 
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Hancbeemt tendens ad predictam aquam die Aa nominatam cum terra siliginea 

ordeacea et avenina prope idem pratum sita dedisset ad hereditarium 

pactum et censum Trude relicte quondam Wautgheri de Hijnen commoranti in 

die Hasselt et Beatrici filie Trude et quondam Wautgheri predicti! 

scilicet pro septem libris (dg: hereditarii census) monete #hereditarii 

census# et pro sex pullis censualibus et pro sex modiis et tribus lopinis 

siliginis tercia parte unius lopini siliginis minus hereditarie paccionis 

mensure de Busco et pro quatuor modiis ordei eiusdem paccionis dicte 

mensure predicto Godescalco annuatim et hereditarie ex premissis 

solvendis prout in litteris constitutus igitur (dg: i) magister 

Godefridus de Vlijmen phisicus promisit super omnia Beatrici predicte 

relicte quondam Jacobi van den Yvenlaer (dg: cum tutore et) Laurencio 

filio dictorum Beatrici! et quondam Jacobi quod ipse magister Godefridus 

predictus duos modios siliginis mensure de Busco hereditarie paccionis ad 

ipsum spectantes de paccione predicta non petet monebit nec assequetur ad 

et supra (dg: predicta) hereditates ad ipsos Beatricem et (dg: l) !et 

eius liberos spectantes de hereditatibus suprascriptis salvo dicto 

magistro predicta sua paccione duorum modiorum siliginis et pretactis 

litteris in suo vigore permansuras! quoad alias hereditates hereditatum 

predictarum. Testes Goeswinus et Tijt datum in festo Jacobi. 

 

1184 f.172r. 

 secunda post vincula: maandag 03-08-1405. 

 tercia post vincula: dinsdag 04-08-1405. 

 quarta post Petri ad vincula: woensdag 05-08-1405. 

 in die Sixti: donderdag 06-08-1405. 

 

BP 1184 f 172r 01 ma 03-08-1405. 

Rodolphus Roeff Meijnnarts soen droeg over aan Eustatius van Hedichuzen, 

tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis in Gerwen te leveren, gaande uit verschillende 

erfgoederen in Gerwen, welke pacht voornoemde Rodolphus gekocht had van 

Petrus zv Philippus Ghenen soen. 

 

Rodolphus Roeff Meijnnarts soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in 

Gherwen tradendam ex diversis hereditatibus sitis in parrochia de Gherwen 

quam paccionem dictus Rodolphus erga Petrum filium Philippi Ghenen soen 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Eustatio de 

Hedichuzen ad opus mensue sancti spiritus in Busco cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berwout et Tijt secunda post vincula. 

 

BP 1184 f 172r 02 ma 03-08-1405. 

Voornoemde Eustatius van Hedichuzen als procurator van het Geefhuis in Den 

Bosch beloofde aan voornoemde Rodolphus Meijnnart een lijfpacht {er staat: 

erfpacht} van ½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Gerwen te 

leveren. 

 

Dictus Eustatius de Hedichuzen procurator mense sancti spiritus in Busco 

de (dg: consenss) consensu et voluntate #provisorum# eiusdem mense 

promisit sub oblgatione omnium bonorum dicte mense quod ipsa mensa dabit 

et solvet dicto Rodolpho Meijnnart !hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Nuenen hereditarie purificationis et in Gherwen 

tradendam ex omnibus et singulis bonis eiusdem mense et cum mortuus 

fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172r 03 ma 03-08-1405. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre verkocht aan Leonius van Erpe 

zvw Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit het 3/5 deel dat aan hem behoort in een stenen huis en 
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erf van wijlen voornoemde Theodericus van Steenre, in Den Bosch, aan de 

Hinthamerstraat, tegenover het klooster van Sint-Clara, tussen erfgoed van 

wijlen Willelmus Coelner enerzijds en erfgoed van Alardus van Berlikem 

anderzijds. 

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre hereditarie 

vendidit Leonio de Erpe filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

#ex tribus quintis partibus ad ipsum spectantibus in# (dg: ex) domo 

lapidea et area cum suis attinentiis dicti quondam Theoderici de Steenre 

sita in Busco ad vicum Hijnthamensem in opposito conventus sancte Clare 

inter hereditatem Willelmi quondam Coelner ex uno et inter hereditatem 

(dg: domini) Alardi de Berlikem ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172r 04 di 04-08-1405. 

Johannes van Lijt beloofde aan Jacobus Kesselman 229 nieuwe Gelderse 

gulden, 13 Vlaamse groten of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes van Lijt promisit super omnia Jacobo Kesselman CC et XXIX nu 

Gelre (dg: sc) gulden scilicet XIII Vlemse groten vel IX boddreger pro 

quolibet !ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Neijnsel datum tercia post vincula. 

 

BP 1184 f 172r 05 di 04-08-1405. 

Gerardus van Berze en Andreas Fent beloofden aan Johannes van Uden 49 

nobel, 36 botdrager voor 1 nobel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

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

 

Gerardus de Berze et Andreas Fent promiserunt super omnia Johanni de Uden 

XLIX nobel videlicet XXXVI boddreger pro quolibet computato vel valorem 

ad festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Berwout 
!Steenwech datum tercia post vincula. 

 

BP 1184 f 172r 06 di 04-08-1405. 

Gerardus van Berze en Andreas Fent beloofden aan Thomas van Mameren 45 

nobel, 36 botdrager voor 1 nobel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

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

 

Gerardus de Berze et Andreas Fent promiserunt super omnia Thome de 

Mameren XLV nobel XXXVI boddreger pro quolibet computato vel valorem ad 

festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 172r 07 wo 05-08-1405. 

Goeswinus zvw Theodericus van Vrijlichoven, door wijlen voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina dvw Jacobus zvw 

Nijcholaus Coelken van der Bruggen, verkocht aan Lambertus die Ridder een 

huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, met 

beide zijden tussen het huis en erf van Johannes van Breda en het huis en 

erf van Johannes Calverstert, welk eerstgenoemd huis en erf wijlen 

voornoemde Jacobus gekocht had van Nijcholaus Voet poorter in Den Bosch, en 

welk huis en erf nu gelegen is tussen erfgoed van Johannes Bijts smid 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Werner, nu Theodericus Heijmerics, 

anderzijds, belast met de hertogencijns en b-erfcijnzen geschat op een 

totaal van 7 pond. 

 

Goeswinus filius quondam Theoderici de Vrijlichoven ab ipso quondam 

Theoderico et quondam Katherina eius uxore filia quondam Jacobi filii 

quondam Nijcholai Coelken van der Bruggen pariter genitus domum et aream 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  85 

 

sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem molendini inter domum et 

aream Johannis de Breda et inter (dg: hereditatem) domum et aream 

Johannis Calverstert ex utroque latere coadiacentem (dg: que domus et 

area primodicta nu) quam domum et aream primodictam dictus quondam 

Jacobus erga Nijcholaum Voet burgensem in Busco emendo acquisierat prout 

in litteris et que domus et area nunc sita est inter hereditatem Johannis 

Bijts fabri ex uno et inter hereditatem (dg: Theoderici Heijmerics ex 

alio) quondam Henrici Werner nunc ad Theodericum Heijmerics spectantem ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto die Ridder supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditariis 

censibus ad summam septem librarum estimatis exinde solvendis ut dicebat. 

Testes Theodericus et Goeswinus datum quarta post Pe ad vincula. 

 

BP 1184 f 172r 08 wo 05-08-1405. 

Margareta dvw voornoemde Jacobus deed tbv voornoemde Lambertus afstand van 

voornoemd huis en erf. 

 

Margareta filia dicti quondam Jacobi cum tutore super predicta domo et 

area et jure ad opus dicti Lamberti hereditarie renunciavit promittens 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172r 09 wo 05-08-1405. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Margareta 6 5/8 Engelse nobel 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) te betalen. 

 

Dictus (dg: Joh) Lambertus promisit super omnia dicte Margarete sex et 

dimidium Engels nobel et (dg: dimidiam) octavam partem unius Engels nobel 

vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 172r 10 wo 05-08-1405. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Margareta 6 5/8 Engelse nobel 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicte Margarete sex et dimidium 

Engels nobel et octavam partem unius Engels nobel vel valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172r 11 do 06-08-1405. 

Johannes Vos van Uden beloofde aan Johannes van Uden wolwever 53 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, minus 9 gemene plakken 

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

 

Johannes Vos de Uden promisit super omnia Johanni de Uden textori 

laneorum LIII novos Gelre gulden scilicet IX boddreger pro quolibet 

gulden computato minus IX gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum (dg: quinta post 

Pe ad vincula) in die Sixti. 

 

BP 1184 f 172r 12 do 06-08-1405. 

Johannes Reijmbrant beloofde aan Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen 

soen 120 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

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

 

Johannes Reijmbrant promisit super omnia Godefrido de Oijen filio quondam 

Zeberti Belen soen centum et XX novos Gelre gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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1184 f.172v. 

 in die Sixti: donderdag 06-08-1405. 

 

BP 1184 f 172v 01 do 06-08-1405. 

Petrus zv Johannes Ghijssellen soen en Willelmus van Bucstel zvw Johannes 

Brenthen beloofden aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 21 Gentse nobel, 39 

botdrager voor 1 nobel gerekend, en 6½ botdrager na maning te betalen. 

 

Petrus filius Johannis Ghijssellen soen et Willelmus de Bucstel filius 

quondam Johannis Brenthen promiserunt indivisi super omnia Jordano filio 

Arnoldi Tielkini XXI Gentsche nobel XXXIX boddreger pro quolibet nobel 

computato et sex et dimidio boddreger ad monitionem persolvendos. Testes 

Wolph et Gerardus datum (dg: quinta post Pe ad vincula) in die Sixti. 

 

BP 1184 f 172v 02 do 06-08-1405. 

(dg: Gerardus van Gestel zvw Lambertus van Ghestel). 

 

(dg: Gerardus de Gestel filius quondam Lamberti de Ghestel). 

 

BP 1184 f 172v 03 do 06-08-1405. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini gaf uit aan Arnoldus van Lijbergen 4 stukken 

land, in Nistelrode, (1) ter plaatse gnd Meijnsel, tussen Nijcholaus Coel 

Ghisellen soen enerzijds en een gemene steeg gnd die Stege neven den Gagel 

anderzijdds, (2) ter plaatse gnd in het Velt, voor de plaats gnd Voer 

Daelst, tussen Hermannus Wardenberch enerzijds en Ghibo van Herwarden 

anderzijds, (3) tussen Johannes van Ghemert enerzijds en jkvr Jutta wv 

Johannes van Herpen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Nokelt, (4) ter plaatse gnd Put Kuijp, tussen Theodericus Wolf enerzijds en 

Willelmus van Slabroec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit Ar II boddreger. 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini (dg: du) quatuor pecias terre sitas in 

parrochia de Nijsterle quarum una ad locum dictum Meijnsel inter 

hereditatem Nijcholai #Coel# Ghisellen soen ex uno et inter communem 

stegam dictam die Stege neven den Gagel ex alio altera in loco dicto int 

Velt ante locum dictum Voer Daelst inter hereditatem Hermanni Wardenberch 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis de Herwarden ex alio tercia inter 

hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter hereditatem domicelle 

Jutte relicte quondam Johannis de Herpen ex alio tendens cum uno fine ad 

locum dictum Nokelt et quarta in loco dicto Put Kuijp inter hereditatem 

Theoderici Wolf ex uno et inter hereditatem Willelmi de Slabroec ex alio 

site sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo de Lijbergen ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione quinque lopinorum 

(dg: s) siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

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

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172v 04 do 06-08-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Lijbergen beloofde aan voornoemde Jordanus zv 

Arnoldus Tielkini 13 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde 

en 26 gemene plakken met Sint-Bartholomeus over een jaar (di 24-08-1406) te 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Jordano XIII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem (dg: a Bartholomei proxime futuro 

ultra annum) et XXVI gemeijn placken a Bartholomei proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 172v 05 do 06-08-1405. 

Willelmus zvw Willelmus van den Stake droeg over aan zijn broer 

Godescalcus, tbv zijn moeder Yda wv voornoemde Willelmus, 1/3 deel dat aan 

hem behoort in een stuk beemd, gnd dat Hoel Broec, van wijlen voornoemde 

Willelmus van den Stake, in Oisterwijk, naast de dijk gnd Ruelkens Dijc, 

tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en kvw Jacobus 

Steenwech anderzijds, met een eind strekkend aan Ludolphus Buc van Boemel, 

te weten het 1/3 deel naast voornoemde Ludolphus, zoals dit 1/3 deel 

omgraven is. De brief overhandigen aan hem/haar of voornoemde Godescalcus. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Stake (dg: peciam terre) 

terciam partem ad se spectantem in pecia prati dicta dat Hoel Broec dicti 

quondam Willelmi van den Stake sita in parrochia de Oesterwijc juxta 

aggerem dictum Ruelkens Dijc inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Jacobi Steenwech ex 

alio (dg: scilicet) tendente cum uno fine ad hereditatem Ludolphi Buc 

(dg: scilicet) de Boemel scilicet illam terciam partem que sita est 

contigue juxta predictam hereditatem dicti Ludolphi prout (dg: ibidem 

sita) huiusmodi tercia pars ibidem sita est et circonfossata ut dicebat 

hereditarie supportavit Godescalco suo fratri (dg: filio di) ad opus Yde 

sue matris relicte dicti quondam Willelmi promittens super omnia ratam 

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

Tradatur sibi vel dicto Godescalco. 

 

BP 1184 f 172v 06 do 06-08-1405. 

Gerardus zvw Lambertus van Ghestel droeg over aan Willelmus Valkenborch en 

Johannes Kepken, tbv de kerkfabriek van Nuland, een huis en tuin, in 

Nuland, naast de muur van het kerkhof van Nuland enerzijds en wijlen hr 

Henricus van Nuwelant ridder anderzijds, aan voornoemde Gerardus 

overgedragen25 door Herbertus Hals zvw Johannes zvw Rodolphus Scoemaker. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti de Ghestel domum et ortum cum omnibus 

suis attinentiis sitos in Nuwelant cum uno latere juxta murum cijmetherii 

de Nuwelant et cum reliquo latere juxta hereditatem domini quondam 

Henrici de Nuwelant militis supportatos dicto Gerardo ab Herberto Hals 

filio quondam Johannis filii quondam Rodolphi Scoemaker prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Valkenborch et Johanni Kepken ad opus 

fabrice (dg: d) ecclesie de Nuwelant cum litteris et jure promittens 

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

Testes Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 172v 07 do 06-08-1405. 

Jacobus van Neijnsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Neijnsel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172v 08 do 06-08-1405. 

Voornoemde Willelmus en Johannes beloofden aan voornoemde Gerardus 200 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405). Die heeft de brief van bezwaar26 in plaats van de huidige. 

 

Dicti Willelmus et Johannes promiserunt (dg: dicto) super omnia dicto 

Gerardo CC nuwe Gelre gulden seu valorem mediatim Johannis proxime 

futurum et mediatim ad nativitatis Domini proxime futurum (dg: 

                         
25 Zie ← BP 1184 f 001r 01 ±di 04-11-1404, Herbertus Hals zvw Johannes zvw Rodolphus Scoemaker 
droeg het huis en tuin over aan Gerardus zvw Lambertus van Ghestel. 
26 Zie ← BP 1184 f 001r 03 ±di 04-11-1404, mogelijk verband met dit contract: Voornoemde 
Gerardus zvw Lambertus van Ghestel maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Henricus Voet met zijn goederen. 
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persolvendos testes) persolvendos. Testes datum supra. Iste habet 

litteram calumpnionis in sede presentis. 

 

BP 1184 f 172v 09 do 06-08-1405. 

Willelmus Bijtter alias gnd Truden soen verkocht aan Willelmus Hels een 

stukje beemd, in Rosmalen, achter de plaats gnd die Voert, tussen wijlen 

Johannes van Kessel enerzijds en wijlen Henricus Grieten soen anderzijds, 

belast met de waterlaat. 

 

Willelmus Bijtter alias dictus Truden soen particulam prati (dg: did) 

sitam in parrochia de Roesmalen retro locum dictum die Voert inter 

hereditatem quondam Johannis de Kessel ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici Grieten soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Hels promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: circum) aqueductu ad ipsam spectante ut dicebat. Testes (dg: 

datum supra) testes Theodericus et Goeswinus datum in (dg: ..) die Sixti. 

 

BP 1184 f 172v 10 do 06-08-1405. 

Johannes Bijtter zv Willelmus Bijtter droeg, bij wijze van erfwisseling, 

over aan voornoemde Willelmus Hels een stuk land, in Rosmalen, achter het 

kerkhof van de kerk van Rosmalen, tussen Johannes Albrechts vleeshouwer 

enerzijds en wijlen Matheus Becker anderzijds, belast met de schouw. 

 

Johannes Bijtter filius Willelmi Bijtter peciam terre sitam in parrochia 

de Roesmalen retro cijmiterium ecclesie de Roesmalen inter hereditatem 

Johannis Albrechts carnificis ex uno et inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Willelmo Hels in 

modum directe permutationis promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis circumspectionibus dictis scouwe ad ipsum 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 172v 11 do 06-08-1405. 

Voornoemde Willelmus Hels droeg, bij wijze van erfmangeling, over aan 

Johannes Bijtter een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Everkolc, 

tussen wijlen Danijel zvw Willelmus Danen soen enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, belast met de schouw. 

 

(dg: dictus Johannes Bijtter) Dictus Willelmus Hels peciam terre sitam in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Everkolc inter hereditatem quondam 

Danijelis filii quondam Willelmi Danen soen ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni Bijtter in modum directe permutationis 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

circumspectionibus dictis scouwe ad ipsam spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.173r. 

 in die Sixti: donderdag 06-08-1405. 

 

BP 1184 f 173r 01 do 06-08-1405. 

Johannes bv Walterus Wandellart droeg over aan Henricus van den Cameren 1/3 

deel dat aan hem behoort in een stuk heideland, in Moergestel, tussen 

Johannes zvw Danijel van Vladeraken en Petrus van Ghilze enerzijds en 

Gerardus Feijtkor en Johannes Vannart anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan voornoemde Henricus van den Cameren, Walterus Wandellart en 

zijn broer Johannes, welk stuk land voornoemde Henricus van den Cameren, 

Walterus en Johannes gekocht hadden van Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Johannes frater Walteri Wandellart terciam partem ad se spectantem in 
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pecia terre mericalis sita in parrochia de Gestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Johannis filii quondam Danijelis de Vladeraken et Petri de 

Ghilze ex uno et inter hereditates Gerardi Feijtkor et Johannis Vannart 

ex alio tendente a communi platea ad hereditates Henrici van den Cameren 

#dictorum# Walteri Wandellart et Johannis eius fratris quam peciam terre 

(dg: dictus) Henricus van den Cameren et dicti Walterus et Johannes erga 

(dg: Johannem filium) Hermannum filium Arnoldi Cleijnnael emendo 

acquisierant prout in litteris (dg: scilicet illam terciam partem que 

sita est #in medio pecie terre predicte# contigue juxta predictam 

hereditatem dicti Petri de Ghilze prout ibidem sita est et limitata ut 

dicebat) hereditarie supportavit dicto Henrico van den Cameren cum 

litteris et jure promittentes (dg: super omnia rata servare) et cum eis 

dictus Walterus Wandellart eius frater indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Theodericus et Goeswinus datum in die Sixti. 

 

BP 1184 f 173r 02 do 06-08-1405. 

Johannes zvw Walterus Wandellart droeg over aan Henricus van den Cameren 

1/3 deel dat aan hem behoort in een stuk weide, in Moergestel, tussen 

Hermannus Zwertveger en Willelmus zv Willelmus Vos Grieten soen enerzijds 

en Henricus van der Heijden en Johannes Vannij anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd der Zelander Dijc en met het andere eind aan 

voornoemde Hermannus, met het recht een weg te mogen gebruiken, die overal 

1 voet breed is, ter lengte van het erfgoed van voornoemde Johannes Vannij, 

welk stuk weide voornoemde Henricus, Walterus zvw voornoemde Walterus 

Wandellart en zijn voornoemde broer Johannes in pacht verkregen hadden van 

voornoemde Hermannus Zwertveger zv Arnoldus Cleijnael, belast met de pacht 

in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes filius quondam Walteri Wandellart terciam partem ad se 

spectantem in pecia pascue dicta een weijde sita in parrochia de Gestel 

prope Oesterwijc inter hereditatem Hermanni (dg: s) Zwertveger et 

Willelmi filii Willelmi Vos Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici van der Heijden et Johannis Vannij ex alio tendente cum uno fine 

ad aggerem dictum der Zelander Dijc et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicti Hermanni simul cum jure utendi quadam via latitudinem unius virgate 

ubique continente et que via tendit ad longitudinem (dg: dicte 

hereditatis) #hereditatis# dicti Johannis Vannij quam peciam pascue (dg: 

dictus) Henricus van den Cameren Walterus filius dicti quondam Walteri 

Wandellart et dictus Johannes eius frater erga predictum Hermannum 

Zwertveger filium Arnoldi Cleijnael ad pactum acquisierant prout in 

litteris (dg: scilicet illam terciam partem que) hereditarie supportavit 

dicto Henrico cum litteris et jure promittentes dicti Johannes et 

Walterus fratres indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 173r 03 do 06-08-1405. 

Johannes Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc gaf uit aan zijn broer 

Henricus zvw voornoemde Henricus Weijgherganc alle erfgoederen en goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus 

en zijn moeder Elizabeth, gelegen onder Schijndel en Berlicum, uitgezonderd 

(1) de kleinodiën en gebruiksvoorwerpen van wijlen voornoemde Henricus, (2) 

een stuk land, gnd Bevershof, van wijlen voornoemde Henricus, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Middelrode; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen, pachten 

en lasten die wijlen voornoemde Henricus eruit had en thans voor een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 
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Solverunt ambo. 

Johannes Weijgherganc filius quondam Henrici Weijgherganc omnes et 

singulas hereditates et bona sibi de morte dicti quondam Henrici sui 

patris et quondam Elizabeth eius matris successione advolutas quocumque 

locorum infra parrochias de Scijnle et de Berlikem situatas exceptis 

clenodiis et utensilibus dicti quondam Henrici excepta eciam et dicto 

Johanni libere reservata pecia terre dicta Bevershof dicti quondam 

Henrici sita in parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico suo fratri filio dicti 

quondam Henrici Weijgherganc ab eodem (dg: quondam) hereditarie 

possidendas pro censibus paccionibus et oneribus que dictus quondam 

Henricus exinde solvere consuevit et tenebatur dandis etc atque pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 173r 04 do 06-08-1405. 

Nijcholaus Coel zv Nijcholaus Coel die Dorre droeg over aan Johannes 

Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc (1) een huis en tuin, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Middelrode, naast de brug aldaar, tussen een gemene weg 

enerzijds en de gemene stroom aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan 

Henricus Weijgherganc, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (2a) een hofstad in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, naast de brug, tussen Ydekina Sluijsmans enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2b) een tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Henricus Bloemarts enerzijds en kvw Albertus van den Noddenvelt 

anderzijds, welk huis, tuin en cijns eerstgenoemde Nijcholaus Coel gekocht 

had van Gerardus zvw Cristianus van der Heijden. 

 

Solvit 3 grossos. 

Nijcholaus Coel filius Nijcholai Coel die Dorre domum et ortum sitos in 

parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode juxta pontem ibidem 

inter communem plateam ex uno et inter communem aquam ibidem currentem ex 

alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Henrici Weijgherganc atque 

hereditarium censum quatuor librarum solvendum hereditarie purificationis 

ex domisttadio sito in parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode 

juxta pontem inter hereditatem Ydekine Sluijsmans ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex quodam orto sito (dg: ibidem) in 

parrochia predicta ad locum dictum Beilver inter hereditatem Henrici 

Bloemarts ex uno (dg: et inter) et inter hereditatem liberorum quondam 

Alberti van den Noddenvelt ex alio quos domum ortum et censum (dg: dictus 

Nijc) primodictus Nijcholaus Coel erga Gerardum filium quondam Cristiani 

van der Heijden (dg: cu) emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Weijgherganc filio quondam Henrici Weijgherganc cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 173r 05 do 06-08-1405. 

Voornoemde Nijcholaus Coel zv Nijcholaus Coel die Dorre droeg over aan 

voornoemde Johannes Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc een b-erfcijns 

van 5 schelling paijment, die Albertus Baudens soen beurde uit voornoemd 

huis en tuin. 

 

Non solvit. 

Dictus Nijcholaus Coel hereditarium censum quinque solidorum pagamenti 

quem Albertus Baudens soen ex predictis domo et orto habuit solvendum ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 173r 06 do 06-08-1405. 

Johannes Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc droeg over aan Nijcholaus 

gnd Coel die Dorre de jongere 3 strepen land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, naast de plaats gnd Aen die Lijnde, tussen erfg vw Henricus 

Lombaert enerzijds en Otto Bever en voornoemde Nijcholaus Coel die Dorre de 

jongere anderzijds, welke 3 strepen voornoemde Johannes gekocht had van 

Mijchael Loeken zvw Mijchael Loekens. 

 

Solvit. 

Johannes Weijgherganc filius quondam Henrici Weijgherganc tres strepas 

terre sitas in parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode juxta 

locum dictum Aen die Lijnde inter hereditatem heredum quondam Henrici 

Lombaert ex uno et inter hereditatem Ottonis Bever et Nijcholai Coel die 

Dorre junioris ex alio quas tres (dg: pe) strepas terre dictus Johannes 

erga Mijchaelem Loeken filium quondam Mijchaelis Loekens emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao dicto 

Coel die Dorre juniori (dg: filio) predicto cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.173v. 

 in die Sixti: donderdag 06-08-1405. 

 

BP 1184 f 173v 01 do 06-08-1405. 

Hr Theodericus Venbosch priester en Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van 

Hees maakten afspraken mbt een nieuwe stenen muur met ondergrond, in Den 

Bosch, in de Gorterstraat, achter het huis en erf van wijlen Henricus van 

Aken kramer dat nu aan voornoemde Theodericus behoort, welke muur gelegen 

is op het erfgoed van voornoemde Theodericus Mijnnemere, naast het woonhuis 

van voornoemde hr Theodericus, reikt vanaf de achterste stijl van voornoemd 

huis van Theodericus Mijnnemere tot aan erfgoed van wijlen Andreas 

Tijmmerman, en welke muur voornoemde hr Theodericus Venbossche, met 

instemming van voornoemde Theodericus Mijnnemere, heeft laten bouwen. 

Theodericus Mijnnemere zal de muur onderhouden. 

Theodericus Mijnnemere dan wel de eigenaar van voornoemd huis van 

Theodericus zal in de uur geen ramen aanbrengen beneden een hoogte van 8 

voet, af te meten vanaf het oppervlak van de grond. 

Theodericus Mijnnemere mag zijn gebouwen in en op de muur plaatsen. De 

gebouwen van Theodericus, die er staan of in en op de muur zullen komen, 

zullen hun osendrup behouden buiten voornoemde muur richting het erfgoed 

van hr Theodericus Venbosch, zoals ze dat nu al hebben. 

Slechts één brief voor hr Theodericus. 

 

Dominus Theodericus Venbosch presbiter et Theodericus Mijnnemere filius 

quondam Johannis de Hees (dg: de) palam recognoverunt se conventiones 

infrasciptas mutuo fecisse de quodam (dg: muro) novo muro lapideo cum 

eius fundo sito in Busco in vico grumellatorum retro domum et aream 

quondam Henrici de Aken institoris nunc ad dictum Theodericum spectantem 

(dg: vide et quem) et qui murus situs est in hereditate dicti Theoderici 

Mijnnemere contigue juxta domum habitationis dicti domini Theoderici et 

qui murus tendit a posteriori stilo dicte domus dicti Theoderici 

Mijnnemere usque ad hereditatem quondam Andree Tijmmerman et quem murum 

dictus dominus Theodericus Venbossche de consensu dicti Theoderici 

Mijnnemere construi fecit #ut dicebant# videlicet quod (dg: q) dictus 

Theodericus #Mijnnemere# predictum murum perpetue in bona dispositione 

tenebit et conservabit item quod dictus Theodericus Mijnnemere ac 
!processor pro tempore dicte domus dicti Theoderici non (dg: edificabit) 

faciet aliquod foramen in dicto muro (dg: inf ultra) bassius quam ad 

altitudinem octo pedatarum a superficie terre sursum mensurandam item 

quod predictus Theodericus Mijnnemere libere poterit edificare et sua 

edificia situare in et supra murum predictum atque quod edificia dicti 
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Theoderici edificata et edificanda in et supra murum predictum perpetue 

obtinebunt suum stillicidium extra murum predictum versus hereditatem 

dicti (dg: Theoderici Ven) domini Theoderici Venbosch #prout eadem habent 

pro presenti# quas conditiones suprascriptas dicti dominus Theodericus et 

Theodericus promittens! mutuo hincinde super omnia ratas servare et cum 

effecti adimplere. Testes (dg: Theodericus) Wolph et Neijnsel datum in 

die Sixti. Fiet tantum una pro domino Theoderico. 

 

BP 1184 f 173v 02 do 06-08-1405. 

Johannes van der Stegen beloofde aan Petrus Zerijs 24 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 4½ 

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

 

Johannes van der Stegen promisit super omnia Petro Zerijs XXIIII novos 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato minus quatuor et dimidio gemeijn placken ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 173v 03 do 06-08-1405. 

Johannes Groet van Herlaer ev Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde gaf uit 

aan Johannes van Berze zv Willelmus van Berze de helft die aan hem behoort 

in 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straatje dat loopt naast 

het erfgoed van Andreas Hoppenbrouwer naar de huizinge van wijlen 

voornoemde hr Adam van Mierde, tussen erfgoed van wijlen Mathijas van Loet 

enerzijds en een gemeen straatje dat naar de stadsmuur loopt anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen 

Franco Lubergen dat nu behoort aan Johannes van Haren wolwever; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen. 

 

Johannes Groet de Herlaer (dg: medietatem ad se spec) maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie legitime domini quondam Ade de Mierde 

medietatem ad se spectantem in duabus cameris cum suis fundis sitis in 

Busco in (dg: hereditate) viculo tendente (dg: a f p ab hereditate) juxta 

hereditatem Andree Hoppenbrouwer (dg: ultra) versus mansionem dicti 

quondam domini Ade de Mierde inter hereditatemm quondam Mathije de Loet 

ex uno et inter communem viculum tendentem versus murum opidi de Busco 

(dg: te) ex alio tendentibus a dicto viculo retrorsum ad hereditatem 

quondam Franconis Lubergen nunc ad Johannem de Haren textorem laneorum 

spectantem ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Berze filio 

Willelmi de Berze ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu 

XXX solidorum monete dando sibi ab alio nativitatis Johannis (dg: 

promittens j) ex medietate predicta promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 173v 04 do 06-08-1405. 

Margareta wv Henricus Matheeus gaf uit aan voornoemde Johannes van Berze de 

helft die aan haar behoort in voornoemde 2 kamers met ondergrond; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 30 schelling geld,  

met Sint-Jan te betalen. 

 

#(dg: N)# Margareta relicta quondam Henrici Matheeus cum tutore 

medietatem ad se spectantem in dictis duabus cameris cum suis fundis (dg: 

sic ut) dedit ad hereditarium censum dicto Johanni de Berze ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XXX solidorum monete dando 

sibi ab alio nativitatis Johannis promittens cum tutore super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 173v 05 do 06-08-1405. 

Arnoldus Nollekens soen van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus Nollekens soen de Berze prebuit et reportavit totum precedens. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 173v 06 do 06-08-1405. 

Voornoemde Johannes van Berze en zijn schoonvader Willelmus van den 

Brekelen beloofden aan voornoemde Johannes Groet (1) 17½ Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan over 3 jaar (ma 24-06-

1409) te betalen, (2) gedurende de komende 4 jaar, elk jaar met Sint-Jan, 

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406), 35 schelling 

paijment geld. 

 

Dictus Johannes de Berze et Willelmus van den Brekelen eius socer 

promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni Groet XVII et dimidium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra tres annos persolvendos et quod ipse dabit et solvet 

dicto Johanni ad spacium quatuor annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum quatuor annorum XXXV solidos pagamenti !monete et pro primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 173v 07 do 06-08-1405. 

Hetzelfde beloofden zij aan vooroemde Margareta. 

 

Et simili modo promiserunt dicte Margarete. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 173v 08 do 06-08-1405. 

Agnes dvw Henricus van Amerzoijen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Henricus van Beke zv Arnoldus met 

zijn goederen. 

 

Agnes filia quondam Henrici de Amerzoijen omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Henricum de Beke filium Arnoldi 

cum quibuscumque eius bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 173v 09 vr 07-08-1405. 

Gerardus van Berkel zvw Nijcholaus van Berkel droeg over aan Henricus 

Dicbier zv Godefridus Dicbier (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Henricus van Beke voor één helft en Rutgherus, Henricus, Yda en 

Elizabeth, kvw Henricus zvw Henricus Berwout, voor de andere helft moesten 

leveren aan wijlen Conrardus Writer, gaande uit erfgoederen die aan 

voornoemde Henricus van Beke en aan voornoemde kvw Henricus zvw Henricus 

Berwout na een erfdeling gekomen waren, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Henricus zvw Godefridus Dicbier moest leveren 

aan wijlen voornoemde Conrardus Writer, gaande uit erfgoederen die aan 

laatstgenoemde Henricus bij voornoemde erfdeling gekomen waren, uit een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, die wijlen voornoemde Conrardus verworven had 

van Arnoldus van Helvoert riemmaker, gaande uit goederen gnd te Kessel, 

gelegen in Esch, welke pachten van 1 mud en 1 mud uit voornoemde pacht van 

3 mud wijlen voornoemde {f.174r} Nijcholaus van Berkel verworven had van 

Gerardus zvw voornoemde Conrardus Writer. Nijcholaus zv voornoemde Gerardus 

van Berkel droeg zijn deel in voornoemde twee pachten over aan Henricus 

Dicbier. 

 

Gerardus de Berkel filius quondam Nijcholai de Berkel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Henricus de Beke 

pro una medietate et Rutgherus Henricus Yda et Elizabeth liberi quondam 

Henrici filii quondam Henrici Berwout pro reliqua medietate solvere 

tenebantur (dg: et tenentur) Conrardo quondam Writer annuatim ex 
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hereditatibus ipsi (dg: -s) Henrico de Beke et dictis liberis dicti 

quondam Henrici filii quondam Henrici Berwout (dg: in partem cesserunt) 

mediante divisione hereditaria in partem cessis atque hereditariam 

paccionem unius modii siliginis dicte mensure #quam# Henricus filius 

quondam Godefridi Dicbier solvere tenebatur annuatim et hereditarie dicto 

quondam Conrardo Writer ex hereditatibus (dg: dicto) eidem Henrico 

jamdicto mediante predicta hereditaria divisione in partem cessis 

scilicet de hereditaria paccione trium modiorum siliginis quam dictus 

quondam Conrardus erga Arnoldum de Helvoert corrigiatorem acquisierat 

solvenda annuatim et hereditarie de bonis dictis te Kessel sitis in 

parrochia de (dg: Kessel) Essche (dg: prout in litteris) et quas 

pacciones unius modii et unius modii siliginis de predicta paccione trium 

modiorum siliginis dictus quondam 

 

1184 f.174r. 

 in crastino Sixti: vrijdag 07-08-1405. 

 tercia post Sixti: dinsdag 11-08-1405. 

 sabbato post beati Sixti: zaterdag 08-08-1405. 

 

BP 1184 f 174r 01 vr 07-08-1405. 

Nijcholaus de Berkel erga Gerardum filium dicti quondam Conrardi Writer 

#acquisierat# prout in litteris hereditarie supportavit dicto Henrico 

Dicbier filio dicti Godefridi Dicbier cum litteris et jure promittens 

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

dicti quondam (dg: Conr) Nijcholai de Berkel et suorum heredum deponere. 

Quo facto Nijcholaus filius dicti Gerardi de Berkel (dg: super) #totam 

partem et omne jus sibi competentes in# predictis duobus modiis siliginis 

hereditarie paccionis (dg: et jure ad opus) #hereditarie supportavit 

dicto# dicto Henrico Dicbier (dg: hereditarie renunciavit) promittens 

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

Tijt et Gerardus datum in crastino Sixti. 

 

BP 1184 f 174r 02 vr 07-08-1405. 

Ghibo Pels en zijn zoon Johannes beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 18 Franse kronen met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Ghibo Pels et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc XVIII Vrancrijc cronen ad Martini proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 03 di 11-08-1405. 

Ludovicus Tielmans soen van Nederijnen beloofde aan Yvels van den Meeracker 

23 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

-. 

Ludovicus Tielmans soen de Nederijnen promisit super omnia Yvels van den 

Meeracker XXIII Engels nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Theodericus et Neijnsel datum 3a post Sixti. 

 

BP 1184 f 174r 04 vr 07-08-1405. 

Johannes Mol zv Gerardus beloofde aan Jordanus van Os 33 nobel, 36 

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

betalen. 

 

Johannes Mol filius Gerardi promisit super omnia Jordano de Os XXXIII 

nobel scilicet XXXVI boddreger pro quolibet nobel ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Wolph et Neijnsel datum in crastino 

Sixti. 
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BP 1184 f 174r 05 di 11-08-1405. 

Yngrammus zvw Robbertus van Doerne schonk aan Johannes Watermael zvw Sijmon 

en diens vrouw Zensa dv voornoemde Yngrammus 6 morgen land, in Oss, op de 

gemeint aldaar, voor de huizinge van een zekere Ponijnaes, welke 6 morgen 

aan voornoemde Yngrammus gekomen waren na erfdeling tussen hem en zijn 

broer hr Robbertus abt van Berne, kvw voornoemde Robbertus van Doerne. 

Hiermee verklaarde voornoemde Johannes alle goederen te hebben ontvangen, 

door voornoemde Yngrammus aan hem en zijn vrouw Zensa beloofd. Voornoemde 

Johannes zal bij de deling van de goederen die voornoemde Yngrammus en zijn 

vrouw Heijlwigis zullen nalaten voornoemde 6 morgen inbrengen en een bedrag 

van 100 nieuwe Gelderse gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend. 

 

Duplicetur. 

Yngrammus filius quondam Robberti de Doerne sex jugera terre sita in 

parrochia de Os supra communitatem ibidem ante domum habitationis {hier 

staan: ..} dicti Ponijnaes que sex jugera terre dicto Yngrammo mediante 

divisione hereditaria inter ipsum et dominum Robbertum abbatem Bernensem 

suum fratrem liberos dicti quondam Robberti de Doerne prius habita 

cesserunt in partem prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Watermael filio quondam Sijmonis cum Zensa sua uxore filia dicti Yngrammi 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: tali quo facto) #et hiis mediantibus# 

recognovit dictus Johannes sibi per dictum Yngrammum fore satisfactum de 

omnibus bonis que dictus Yngrammus dicto Johanni aut cuicumque alteri 

persone ad opus sui promiserat cum dicta Zensa nomine dotis clamans inde 

quitum tali conditione quod si dictus Johannes (dg: p) aut eius heredes 

postmodum ad communem divisionem faciendam de bonis que dictus Yngrammus 

et Heijlwigis eius uxor post se relinquent venire voluerit aut voluerint 

quod tunc importabit aut importabunt dicta sex jugera atque centum nu 

Gelre gulden scilicet XXXVI placcas communes pro quolibet gulden semel in 

paratis. Testes Tijt et Gerardus datum 3a post Sixti. 

 

BP 1184 f 174r 06 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 06 is mogelijk: vr 07-08-1405. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus en Andreas van Fijnt beloofden aan 

Godefridus van Oijen zvw Zebertus 21 nobel, 36 botdrager voor 1 nobel 

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

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi et Andreas de Fijnt promiserunt 

indivisi super omnia Godefrido de Oijen filio quondam Zeberti XXI nobel 

scilicet XXXVI boddreger pro quolibet nobel, ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 07 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 07 is mogelijk: vr 07-08-1405. 

Mercilius zvw Johannes Knoechouwer verkocht aan Mercilius zvw Walterus zvw 

Mercelius van Zutert een tuin, in Kercoirle, tussen Johannes Zutert 

enerzijds en voornoemde Mercilius zvw Walterus anderzijds, met een eind 

strekkend aan een weg aldaar die behoort aan het huis van Postel, belast 

met (1) 6 penning cijns aan het huis van Postel, (2) 18 penning, die 

Margareta mv voornoemde verkoper heeft nagelaten aan de investiet van 

Oerle, hieruit te betalen. 

 

Mercilius filius quondam Johannis Knoechouwer quendam ortum situm in 

parrochia de Kercoirle inter hereditatem Johannis Zutert ex uno et 

hereditatem Mercilii filius! quondam Walteri filii quondam Mercelii de 

Zutert ex alio tendentem cum uno fine ad quandam plateam ibidem ad domum 

de Postula spectantem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Mercilii! 

filio quondam Walteri promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis census domui de Postula et XVIII denariis 

quos Margareta mater (dg: olim) dicti venditoris (dg: ecclesie) investito 
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de Oirle legaverat exinde solvendis. Testes Theodericus et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1184 f 174r 08 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 08 is mogelijk: vr 07-08-1405. 

Mijchael van den Brande verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael van den Brande prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 09 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 09 is mogelijk: vr 07-08-1405. 

Henricus nzvw hr Johannes Moedel van Sceepstal investiet van de kerk van 

Helvoirt droeg over an Ghibo zvw Johannes Everarts soen van Hijntham een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) 2½ lopen roggeland, in Esch, tussen Jutta van den Aker enerzijds en 

wijlen Gerardus van Essche anderzijds, (2) ¼ deel van een stuk beemd, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Noertbroec, tussen Rodolphus Koijt enerzijds en 

et kvw Willelmus Berkelman anderzijds, welke pacht aan eerstgenoemde 

Henricus, tbv zijn moeder Mechtildis Loeijers dvw Arnoldus Loijarts, was 

verkocht door Oda dv Henricus van der Bunsbeke, en welke pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Johannis Moedel de Sceepsta-(dg: 

e)-l investiti olim ecclesie de Helvoert hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

duabus et dimidia lopinatis terre siliginee sitis in parrochia de Essche 

inter hereditatem Jutte van den Aker et hereditatem quondam Gerardi de 

Essche atque de et ex quarta parte (dg: prati) pecie prati site in 

parrochia de Helvoert in loco dicto Noertbroec inter hereditatem Rodolphi 

Koijt et hereditatem liberorum quondam Willelmi Berkelman venditam (dg: 

dicto) primodicto Henrico ad opus Mechtildis Loeijers matris eiusdem 

Henrici primodicti filie quondam Arnoldi Loijarts ab Oda filia Henrici 

van der Bunsbeke prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam Johannis Everarts soen #de 

Hijntham# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex par) et impetitionem ex parte sui et dicte 

Mechtildis sue matris et suorum heredum deponere. Testes Tijt et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 10 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 10 is mogelijk: vr 07-08-1405. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Denkinus Schuerman 48½ nieuwe Gelderse 

gulden, 13 Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

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

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia Denkino Schuerman XLVIII et 

dimidium nu Gelre gulden scilicet XIII Vlems vel IX boddreger ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 11 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 11 is mogelijk: vr 07-08-1405. 

Andries Hoppenbrouwer, Johannes zvw Henricus van Assche, Nijcholaus zvw 

Johannes van Eijndoven, Cristianus en Philippus, kv Hermannus Coenen, 

beloofden aan voornoemde Denkinus Schuerman 48½ nieuwe Gelderse gulden, 13 

Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405) te betalen. 

 

Andries Hoppenbrouwer Johannes filius quondam Henrici de Assche 

Nijcholaus (dg: de) filius quondam Johannis de Eijndoven Cristianus et 

Philippus liberi Hermanni Coenen promiserunt indivisi super omnia dicto 

Denkino XLVIII et dimidium nu gulden ut supra ad dictum terminum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 12 di 11-08-1405. 

NB. De datum van 174r 12 zal zijn: vr 07-08-1405. 

Hubertus Bac die Plaetmaker droeg over aan Nijcholaus van Arle mesmaker een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes Wert zvw Johannes Wert van Os 

beloofd had aan voornoemde Hubertus en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes 

Muijl van Os, met Kerstmmis te betalen, gaande uit een kamp, 18 lopen 

groot, in Oss, ter plaatse gnd Drosselaer, tussen een gemene weg enerzijds 

en Johannes zvw Nijcholaus Rodeken anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind aan Elizabeth Ridders. 

 

Hubertus Bac die Plaetmaker hereditarium censum trium librarum monete 

(dg: solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo XVIII 

lopinatas terre continente) quem Johannes Wert filius quondam Johannis 

Wert de Os promisit se daturum et soluturum dicto Huberto et Aleijdi sue 

uxori filie quondam Johannis Muijl de Os hereditarie nativitatis Domini 

ex quodam campo XVIII lopinatas terre continente sito in parrochia de Os 

ad locum dictum Drosselaer inter communem plateam et hereditatem Johannis 

filii quondam Nijcholai Rodeken tendente cum uno fine ad communem plateam 

et cum reliquo fine ad hereditatem Elizabeth Ridders prout in litteris 

hereditarie supportavit Nijcholao de Arle cultellifici cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes A {Verwijst naar BP 1184 f 174r 13 in de linker marge}. Testes 

Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 174r 13 za 08-08-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405) met 30 Hollandse gulden of de waarde en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen en mr Godefridus van Rode. 

 

{In linker marge}. A. 

Et potest redimere infra spacium trium annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum #sine medio# sequentium dicto spacio pendente cum XXX 

florenis Hollandie vel valorem et (dg: cum censu anni redemptionis et) 

cum arrestadiis si que sint presentibus in camera (dg: ma) dictis 

scabinis #(dg: sabbato post Sixti hora complete vel quasi)# et magistro 

Godefrido de Rode testibus sabbato post beati Sixti hora complete vel 

quasi. 

 

1184 f.174v. 

 tercia post Sixti: dinsdag 11-08-1405. 

 in crastino Laurencii: dinsdag 11-08-1405. 

 quarta post Laurencii: woensdag 12-08-1405. 

 quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1405. 

 

BP 1184 f 174v 01 di 11-08-1405. 

Henricus zvw Mijchael van Boert zvw Johannes Templeer de oudere van Wetten 

droeg over aan Goeswinus zv Cristianus zvw Goeswinus Specs 2 mud rogge 

b-erfpacht, Bossche maat, met Lichtmis in Wetten te leveren, gaande uit (1) 

alle erfgoederen die aan Theodericus van den Bogaert en zijn vrouw Sophija 

dvw Henricus van der Aa gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Henricus, zijn vrouw Mechtildis en van Willelmus bvw voornoemde Mechtildis, 

in Nuenen, (2) een stuk land, gnd dat Crumstuc, in Nuenen, tussen Johannes 

Moijarts enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 2 mud rogge erfpacht 

voornoemde Henricus verworven had van voornoemde Theodericus van den 

Boegaert. 

 

Solvit II boddreger. 

Henricus filius quondam Mijchaelis de Boert filii quondam Johannis 
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Templeer senioris de Wetten duos modios siliginis hereditarie paccionis 

(dg: solvendos hereditarie purificationis) mensure de Busco solvendos 

hereditarie purificationis et in Wetten tradendos ex omnibus et singulis 

hereditatibus cum suis attinentiis universis Theoderico van den Bogaert 

et Sophije sue uxori filie quondam Henrici van der Aa de morte dicti 

quondam Henrici et Mechtildis sue uxoris et de morte quondam Willelmi 

fratris olim dicte quondam Mechtildis successione advolutis quocumque 

locorum in parrochia de Nuenen sitis atque ex pecia terre dicta dat 

Crumstuc sita in dicta parrochia de Nuenen inter hereditatem Johannis 

Moijarts (dg: et) ex uno et inter communem viam ex alio quos duos modios 

siliginis hereditarie paccionis dictus Henricus erga dictum Theodericum 

van den Boegaert acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Goeswino filio Cristiani filii quondam Goeswini Specs cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Tijt datum 3a post Sixti. 

 

BP 1184 f 174v 02 di 11-08-1405. 

Mathijas van Merlaer verkocht aan Gerardus Bernts soen een n-erfpacht van 1 

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

(1) 3 stukken land, in Uden, ter plaatse gnd op Merlaer, (1a) gnd die Nuwe 

Camp, tussen Elizabeth Kepkens en haar kinderen enerzijds en Lambertus 

Gielijs soen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Elizabeth en 

haar kinderen en met het andere eind naast een gemene weg, (1b) tussen 

Johannes en Gloria, kvw Jacobus van Merlaer, enerzijds en een steeg die 

behoort tot de goederen gnd op Merlaer anderzijds, met een eind strekkend 

aan laatstgenoemde Johannes en met het andere eind aan een gemene weg, (1c) 

tussen laatstgenoemde Johannes en zijn zuster Gloria enerzijds en een 

gemene steeg die behoort tot voornoemde goederen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan laatstgenoemde Johannes en Gloria, (2) een huis, tuin 

en gebouwen in het als tweede genoemde stuk land, reeds belast met (a) een 

b-erfpacht van 2 mud 3 zester rogge, Bossche maat, in Uden te leveren, (b) 

3 schelling aan de grondheer. 

 

Mathijas de Merlaer hereditarie vendidit Gerardo Bernts soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex tribus peciis terre sitis in 

parrochia de Uden ad locum dictum op Merlaer quarum una (dg: inter 

hereditatem) dicta die Nuwe Camp inter hereditatem Elizabeth Kepkens et 

eius liberorum ex uno et hereditatem Lamberti Gielijs soen ex alio (dg: 

altera inter hereditatem) #tendens cum uno fine ad hereditatem# dicte 

Elizabeth et eius liberorum (dg: ex uno) et cum reliquo fine juxta 

communem viam altera vero inter hereditatem (dg: liberorum) Johannis et 

Glorie liberorum (dg: Johannis filii) quondam Jacobi de Merlaer ex uno et 

inter quandam stegam ad bona dicta op Merlaer spectantem ex alio tendens 

cum uno fine ad hereditatem jamdicti Johannis et cum reliquo fine ad 

communem plateam 3a vero inter hereditatem (dg: liberorum) jamdicti 

Johannis et Glorie sue sororis ex uno et inter communem stegam ad 

predicta bona spectantem ex alio tendens cum utroque fine ad hereditatem 

jamdictorum Johannis et Glorie (dg: et cum) atque ex domo et orto ac 

edificiis in (dg: premissis) #secundodicta pecia terre# consistentibus ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditaria paccione duorum modiorum et trium sextariorum 

siliginis dicte mensure et in Uden tradenda atque tribus solidis domino 

fundi exinde solvendis. Testes Tijt et Gerardus datum in crastino 

Laurencii. 

 

BP 1184 f 174v 03 di 11-08-1405. 

Matheus van Merlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus de Merlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 174v 04 di 11-08-1405. 

Lodevicus Tielmans soen beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 364 nieuwe 

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

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

 

Lodevicus Tielmans soen promisit super omnia (dg: Jacobo) #Ghiboni# 

Kesselman #juniori# CCC et LXIIII nu Gelre !scilicet IX boddreger vel X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174v 05 di 11-08-1405. 

Arnoldus nzvw Bartholomeus Dircs soen droeg over aan Laurencius zv Gerardus 

van Ghesel 27 nieuwe Gelderse gulden, die Egidius van Vaelbeke alias gnd 

Spaerwater moet betalen aan voornoemde Arnoldus {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Arnoldus filius naturalis quondam Bartholomei Dircs soen XXVII nu Gelre 
!quos Egidius de Vaelbeke alias dictus Spaerwater solvere tenetur dicto 

Arnoldo ut dicebat legitime supportavit Laurencio filio Gerardi van 

Ghesel promittens. 

 

BP 1184 f 174v 06 di 11-08-1405. 

(dg: Mechtildis). 

 

BP 1184 f 174v 07 wo 12-08-1405. 

Mr Arnoldus Buc chirurgijn droeg over aan Danijel zvw Jacobus Jans Jordens 

soen van Lijemde, tbv hem en Petrus, Aleijdis, Elizabeth en Maria, kvw 

voornoemde Jacobus, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een beemd, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, ter plaatse gnd Alsenre Beemde, tussen wijlen Heijlwigis van 

Collenberch begijn enerzijds en wijlen Gerardus Vosse anderzijds, welke 

pacht aan voornoemde mr Arnoldus Buc was overgedragen door zijn moeder 

Mechtildis gnd Vijnnen. 

 

Solvit. 

Magister Arnoldus Buc cijrurgicus hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex quodam prato sito in parrochia de Bucstel in jurisdictione de 

Lijemde in loco dicto Alsenre Beemde inter hereditatem quondam Heijlwigis 

de Collenberch beghine et inter hereditatem quondam Gerardi Vosse 

supportatam dicto magistro Arnoldo Buc a Mechtilde dicta Vijnnen sua 

matre prout in litteris hereditarie supportavit Danijeli filio quondam 

Jacobi Jans Jordens soen de Lijemde ad opus sui (dg: liberorum) Petri 

Aleijdis Elizabeth et Marie liberorum dicti quondam Jacobi cum litteris 

et #aliis et jure# !jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Tijt datum 4ta 

post Laurencii. 

 

BP 1184 f 174v 08 wo 12-08-1405. 

Johannes van Boninghen zv Sijmon droeg over aan Danijel zvw Johannes van 

den Merendonc een b-erfrente van 5 schelling geld en 6 cijnshoenderen, met 

Sint-Martinus te betalen en te leveren, gaande uit een hoeve gnd die 

Merendonc, onder de vrijdom van Den Bosch, welke cijns aan voornoemde 

Johannes was verkocht door Willelmus zv Willelmus Prochaens. 

 

Johannes van Boninghen filius Sijmonis hereditarium redditum quinque 

solidorum monete et sex pullorum censualium (dg: q) solvendum hereditarie 

Martini ex manso dicto die Merendonc sito infra libertatem opidi de Busco 

venditum dicto Johanni a Willelmo filio Willelmi Prochaens prout in 

litteris hereditarie supportavit Danijeli filio quondam Johannis van den 

Merendonc cum litteris et jure promittens super omnia warandiam et 
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obligationem (dg: deponere) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174v 09 wo 12-08-1405. 

Arnoldus Vrient van Waderle ev Mechtildis dvw hr Henricus van Nuwelant 

ridder droeg over aan Johannes zvw Arnoldus van den Venne zvw Johannes zv 

Margareta 1 mud rogge n-erfpacht, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 12 

mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 12 mud voornoemde Arnoldus van den 

Venne beloofd had aan Henricus van Nuwelant zv Willelmus van Nuwelant, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de goederen van voornoemde 

Henricus van Nuwelant, gnd ten Venne, in Beilver, in Haaren, op welke 

goederen voornoemde Arnoldus van den Venne thans woont, welke goederen 

voornoemde Arnoldus van den Venne in pacht verkregen had van voornoemde 

Henricus van Nuwelant zv Willelmus van Nuwelant, voor de cijnzen die eruit 

gaan en voor voornoemde pacht van 12 mud. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie 

domini quondam Henrici de Nuwelant militis unum modium siliginis 

hereditarie paccionis (dg: de hereditaria paccione XII) mensure de Busco 

de hereditaria paccione XII modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem XII modiorum siliginis Arnoldus van den Venne promiserat se 

daturum Henrico de Nuwelant filio Willelmi de Nuwelant hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex bonis dicti Henrici de Nuwelant 

dictis ten Venne sitis in Beilver #in parrochia de Haren# in quibus bonis 

Arnoldus van den Venne filius quondam Johannis filii Margarete residet ad 

presens atque ex attinentiis dictorum bonorum universis tam in humido 

quam in sicco consistentibus que bona cum suis attinentiis dictus 

Arnoldus van den Venne erga dictum Henricum de Nuwelant filium Willelmi 

de Nuwelant ad pactum acquisierat (dg: pro) scilicet pro censibus exinde 

solvendis et pro predicta paccione XII modiorum prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio dicti quondam Arnoldi van den Venne 

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

et impetitionem ex parte sui et heredum quorumcumque dicti Henrici de 

Nuwelant filii Willelmi de Nuwelant deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 174v 10 do 13-08-1405. 

Goddinus zvw Johannes zv Johannes Snegghelen en Zanderus Wolf ev Elizabeth 

dvw voornoemde Johannes droegen over aan Johannes Jacops soen van Donresel 

een huis27 en erf, in Den Bosch, aan de straat die loopt van de Peperstraat 

achterwaarts naar het woonhuis van Willelmus van Berkel, naast huis en erf 

van Johannes van Bruggen, welke huis en erf aan voornoemde Johannes zv 

Johannes Snegghelen was verkocht door Petrus Carnau, en nu aan hen behoort. 

 

-. 

Goddinus filius (dg: quondam) #quondam Johannis filii# Johannis 

Snegghelen #Zanderus Wolf maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filii! 

dicti quondam Johannis# domum et aream sitam in Busco ad vicum tendentem 

de vico dicto Peperstraet retrorsum versus domum habitationis Willelmi de 

Berkel contigue juxta domum et aream Johannis de Brugis venditam #dicto# 

Johanni filio Johannis Snegghelen a Petro Carnau prout in litteris et 

quam nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Johanni 

Jacops soen van Donresel cum litteris et (dg: ju) aliis et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: sui) eorum deponere. Testes Theodericus et (dg: Neijn) Tijt datum 

quinta post Laurencii. 

 

1184 f.175r. 

 quarta post Laurencii: woensdag 12-08-1405. 

 quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1405. 

 

                         
27 Zie → BP 1184 f 175r 03 do 13-08-1405, overdracht vruchtgebruik in het huis aan Johannes 
Jacops soen van Donresel. 
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BP 1184 f 175r 01 wo 12-08-1405. 

Gerardus Coelner zvw Petrus van Doveren en Rodolphus van den Zande 

beloofden aan Jacobus Kesselman 304 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 

10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1405) te betalen. 

 

Gerardus Coelner filius quondam Petri de Doveren et Rodolphus van den 

Zande promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman (dg: CCCC CCCC) 

CCC #et quatuor# nu Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemsche 

placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

etc. Testes Tijt et Gerardus datum quarta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 175r 02 wo 12-08-1405. 

Gerardus Coelner zvw Petrus van Doveren droeg al zijn goederen over aan 

zijn schoonzoon voornoemde Rodolphus van den Zande. 

 

Dictus Gerardus omnia et singula sua !mobilia et immobilia hereditaria et 

parata quocumque locorum consistentia hereditarie supportavit dicto 

Rodolpho suo genero promittens super omnia (dg: ratam servare) habita et 

habenda ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175r 03 do 13-08-1405. 

Reijnerus van Berze en zijn vrouw Bela wv Lambertus zvw Johannes Sneggelijn 

droegen over aan Johannes Jacops soen van Donresel het vruchtgebruik dat 

aan voornoemde Bela behoort in een huis28 en erf, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Peperstraat naar het woonhuis van Willelmus van 

Berkel, naast het huis et erf van Johannes van Bruggen. 

 

Reijnerus de Berze maritus legitimus Bele sue #uxoris# relicte quondam 

Lamberti filii quondam Johannis Sneggelijn et ipsa cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum (dg: sibi competentem) dicte Bele competentem in domo 

et area sita in Busco in vico tendente (dg: in vico tendente) a vico 

dicto Peperstraet versus domum habitationis Willelmi de Berkel juxta 

domum et aream Johannis de Brugis ut dicebat legitime supportaverunt 

Johanni Jacops soen de Donresel promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Theodericus et Tijt datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 175r 04 do 13-08-1405. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker beloofde aan Johannes van 

Audenhoven zv Johannes van Audenhoven dat hij voornoemde Johannes van 

Audenhoven de jongere schadeloos zal houden van 200 Hollandse gulden, die 

voornoemde Johannes van Audenhoven de jongere beloofd had of verschuldigd 

was aan Henricus van Watermael. 

 

Solvit. 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker promisit super 

omnia Johanni de Audenhoven filio Johannis de Audenhoven quod ipse 

Johannes Keelbreker prefatum Johannem de Audenhoven juniorem quitabit et 

simplicter indempnem servabit a ducentis Hollans gulden quos dictus 

Johannes de Audenhoven junior promiserat aut solvere tenebatur Henrico de 

Watermael ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175r 05 do 13-08-1405. 

Hr Arnoldus van Dussen ridder machtigde Johannes van Middengael 19¾ Gentse 

nobel te manen, aan Gerardus van Houthem, tbv hem en voornoemde hr 

Arnoldus, overgedragen door Jacobus Coptiten, voorzover dat geld nog niet 

betaald is. 

 

                         
28 Zie ← BP 1184 f 174v 10 do 13-08-1405, overdracht van het huis en erf aan Johannes Jacops 
soen van Donresel. 
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Dominus Arnoldus de Dussen miles dedit et contulit (dg: Arnoldo filio) 

Johanni de Middengael potestatem monendi XX Gentsche nobel minus tercia 

parte unius Gentsche nobel (dg: in quantum promissos) supportatos Gerardo 

de Houthem ad opus sui et ad opus domini Arnoldi predicti seu ad opus 

alterius eorundem a Jacobo Coptiten prout in litteris in quantum 

huiusmodi pecunia restat et non est soluta usque ad revocationem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 175r 06 do 13-08-1405. 

Henricus Jacobs soen beloofde aan de secretaris, tbv Heijmericus Groij, 3½ 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te 

betalen. 

 

Solvit 1 boddrager. 

Henricus Jacobs soen promisit super omnia #michi ad opus# Heijmerici 

Groij tres et dimidium Engels nobel vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175r 07 do 13-08-1405. 

Hr Gerardus Moedel priester en Johannes Mol zvw Gerardus beloofden aan 

Gerardus van den Kerchove 56 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Dominus Gerardus Moedel presbiter (dg: p) et Johannes Mol filius quondam 

Gerardi promiserunt super omnia Gerardo van den Kerchove LVI novos Gelre 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad (dg: n) Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Theodericus et Tijt datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 175r 08 do 13-08-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175r 09 do 13-08-1405. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder: alle sijns have, huijsraet 

ende ingedoemt, berverilic ende onberverilic, beesten ende varende goet, 

die hi nu heeft ende naemaels vercrigen mach, heeft hi opgedragen ende 

overgegheven helmelic etc Emont Rover van Hellu, Gerlic Boest ende Godevart 

van Rode ende elken sunderlingen. Heeft Tijt zo gebracht. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis (dg: om) 

alle sijns have huijsraet ende ingedoemt berverilic ende onberverilic 

beesten ende varende goet die hi nu heeft ende naemaels vercrigen mach 

heeft hi opgedragen ende overgegheven (dg: Emo) helmelic etc Emont Rover 

van Hellu Gerlic Boest ende Godevart van Rode ende elken sunderlingen. 

Testes Theodericus et Tijt datum quinta post Laurencii. Sic (dg: por) 

portavit Tijt. 

 

BP 1184 f 175r 10 do 13-08-1405. 

Johannes Bergher van Geffen beloofde aan Gerardus Kepken zv Walterus van 

den Poel, tbv Johannes, Elizabeth, Heijlwigis en Agnes, nkv voornoemde 

Johannes Berger, door hem verwekt bij Aleijdus dv Johannes Aben soen, en 

tbv nog te verwekken natuurlijke kinderen van voornoemde Johannes Berger en 

Aleijdis, een n-erfcijns van 26 oude Franse schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Geffen, tussen Johannes van 

Hees enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Geffen, 

ter plaatse gnd Geffenre Velt, ter plaatse gnd die Crummel, tussen Agnes 

dvw Walterus van Oekel enerzijds en erfgoederen gnd aenweijnden anderzijds, 
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(3) een stuk land, gnd die Gheer, in Geffen, naast de plaats gnd Usserwech, 

tussen Willelmus Lemmens soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 1 

roede lands, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Agnes van Maren 

enerzijds en Goeswinus Scuerman anderzijds, (5) 5½ schreden lands, in 

Nuland, op de plaats gnd Nuwelant, tussen Spijringius Emonts soen enerzijds 

en Metta Monics anderzijds, (6) de helft van ongeveer 7 lopen land, in 

Geffen, ter plaatse gnd opten Engge voir die Wijc, welke 7 lopen daar 

gelegen zijn in 6 stukjes, (7) 3 morgen land, die behoren aan voornoemde 

Johannes, in Geffen, ter plaatse gnd Vinckel, (8) ½ morgen land van 

voornoemde Johannes Berger, in {f.175v} Geffen, ter plaatse gnd Cijevits 

Venne. Zou een van de natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, en zou dan diens deel niet zijn verkocht, bezwaard of 

vervreemd, dan gaat diens deel naar de andere natuurlijke kinderen. De 

brief overhandigen aan Gerardus Kepken of Johannes Berger. 

 

Johannes Bergher de Geffen (dg: hereditarie vendidit) #promisit# Gerardo 

(dg: Kepp) Kepken filio Walteri van den Poel ad opus Johannis Elizabeth 

Heijlwigis et Agnetis puerorum naturalium dicti Johannis Berger ab ipso 

et Aleijde filia Johannis Aben soen pariter genitorum ac ad opus 

#aliorum# puerorum naturalium dictorum Johannis Berger et Aleijdis ab 

ipsis pariter generandorum (dg: hereditarium) quod ipse Johannes Berger 

dabit et solvet prefatis pueris naturalibus tam genitis quam generandis 

hereditarium censum XXVI aude scilde Francie hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto sitis in parrochia de Geffen (dg: ad) inter 

hereditatem Johannis de Hees ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex pecia terre (dg: dicta) sita in dicta parrochia ad locum dictum 

Geffenre Velt in loco dicto die Crummel inter hereditatem Agnetis filie 

quondam Walteri de Oekel ex uno et inter hereditates dictas aenweijnden 

ex alio atque ex pecia terre (dg: sita in dicta) dicta die Gheer sita in 

dicta parrochia (dg: ad) juxta locum dictum Usserwech inter hereditatem 

Willelmi Lemmens soen ex uno et inter communem viam ex alio atque ex una 

virgata terre sita in dicta parrochia ad locum dictum die Vrede inter 

hereditatem Agnetis de Maren ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Scuerman ex alio necnon ex quinque et dimidio passibus dictis screde 

terre sitis in parrochia de Nuwelant supra locum dictum Nuwelant inter 

hereditatem Spijringii Emonts soen ex uno et inter hereditatem Mette 

Monics ex alio atque ex medietate (dg: sex) #septem# lopinatarum terre 

vel circiter sitarum in dicta parrochia de Geffen ad locum dictum opten 

(dg: Engge) Engge (dg: inter hereditatem) voir die Wijc (dg: in) que 

septem lopinate terre site sunt ibidem in sex particulis atque ex (dg: j) 

tribus jugeribus terre ad dictum Johannem spectantibus sitis in dicta 

parrochia #de Geffen# ad locum dictum Vinckel atque ex dimidio jugere 

terre dicti (dg: ve) Johannis Berger sito in dicta parrochia 

 

1184 f.175v. 

 quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1405. 

 

BP 1184 f 175v 01 do 13-08-1405. 

de Geffen ad locum dictum Cijevits Venne ut dicebat tali annexa 

conditione si aliquis vel aliqui dictorum puerorum naturalium dicti 

Johannis Berger tam genitorum quam generandorum decesserit absque prole 

legitima antequam pars ipsius decedentis vendita vel obligata aut 

alienata fuerit quod tunc pars ipsius decedentis ad (dg: alterum eorum) 

alios eorundem superviventes devolvetur et succedat. Testes Theodericus 

et Neijnsel datum quinta post Laurencii. Tradatur Gerardo Kepken vel 

Johanni Berger. 

 

BP 1184 f 175v 02 do 13-08-1405. 

Rutgherus van Audenhoven ev Elizabeth dvw Johannes zvw Arnoldus Enneken 

droeg over aan Jacobus van Vladeracken, tbv Elizabeth en Margareta, dvw 

Willelmus van Audenhoven, een b-erfpacht van ½ mud  rogge, Bossche maat, 
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die Ghisbertus zvw Johannes Writer van Scijnle beloofd had aan Johannes zv 

Arnoldus Enneken, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Ghisbertus, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Rutgherus de Audenhoven maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis filii quondam Arnoldi Enneken hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Ghisbertus filius 

quondam Johannis Writer de Scijnle promiserat super (dg: omnia) #omnia# 

se daturum et soluturum Johanni filio Arnoldi Enneken hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti 

Ghisberti ubicumque locorum consistentibus prout in litteris et quam nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Jacobo de Vladeracken ad 

opus Elizabeth et Margarete filiarum quondam Willelmi de Audenhoven cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175v 03 do 13-08-1405. 

Mercilius die Hoef en zijn broers Johannnes en Henricus beloofden aan 

Johannes Ghiben soen uten Eijgen 22 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse 

plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

Me#r#cilius die Hoef (dg: et Johannes eius frater) Johannnes et Henricus 

eius fratres promiserunt #indivisi super omnia# (dg: s) Johanni Ghiben 

soen uten #Eijgen# XXII nu Gelre gulden scilicet X Vlemsch placken vel IX 

boddrager ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175v 04 do 13-08-1405. 

Henricus zvw Matheus van Mughovel droeg over aan Katherina dvw Henricus 

Kattellaer van Bucstel de helft van een huis en tuin, in Gestel bij 

Herlaer, tussen Henricus Langhe zvw Henricus die Langhe enerzijds en 

Emondus zvw Henricus van Rode anderzijds, strekkend vannaf de gemene weg 

tot aan voornoemde Emondus, welke helft eerstgenoemde Henricus gekocht had 

van de broers Johannes en Henricus, nkvw Aleijdis Calen. 

 

Solvit 3 grossos. 

Henricus filius quondam Mathei de Mughovel medietatem domus et orti 

sitorum in parrochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem Henrici 

Langhe filii quondam Henrici die Langhe ex uno et inter hereditatem 

Emondi filii quondam Henrici de Rode ex alio tendentium a communi platea 

ad hereditatem dicti Emondi quam medietatem dictorum domus et orti (dg: 

dc) primodictus Henricus erga Johannem et Henricum fratres filios 

naturales quondam Aleijdis Calen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Katherine filie quondam Henrici Kattellaer de 

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

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

 

BP 1184 f 175v 05 do 13-08-1405. 

Arnoldus Bolle van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bolle de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175v 06 do 13-08-1405. 

Gerardus Valken soen ev Guedeldis ndvw Arnoldus Noijten, door wijlen 

voornoemde Arnoldus Noijten verwekt bij wijlen Arnolda dvw Arnoldus Sijmons 

soen, droeg over aan Johannes van Loen bakker (1) 1 morgen land, in Groot 

Lith, ter plaatse gnd op Campellaren, richting het bovenste einde van de 

weg gnd die Tiende Wech, tussen Bijna Gielijs enerzijds en een sloot 

richting de plaats gnd ter Nedersten Hoeven wart anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Tiende Wech en met het andere eind aan Gerardus 

van Beesde, (2) ½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd Godekens 
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Hoeve, tussen Luijtgardis Ywijns enerzijds en de sloot richting de plaats 

gnd sHoefs Hoeve anderzijds, welke 1½ morgen voornoemde Guedeldis en haar 

zuster Aleijdis, ndvw voornoemde Arnoldus Noijten en Arnolda, verworven 

hadden van voornoemde Gerardus van Beesde zvw Arnoldus Noijten, en van 

welke 1½ morgen voornoemde Aleijdis, tbv voornoemde Gerardus Valken soen, 

afstand had gedaan. 

 

Gerardus Valken soen maritus et tutor legitimus Guedeldis sue uxoris 

filie naturalis quondam Arnoldi Noijten ab eodem quondam Arnoldo Noijten 

et quondam Arnolda filia quondam Arnoldi Sijmons soen pariter genita unum 

juger terre situm in parrochia de Magno Lijt ad locum dictum op 

Campellaren versus superiorem finem vie dicte die Tiende Wech inter 

hereditatem Bijne Gielijs ex uno et inter fossatum versus locum ter 

Nedersten Hoeven wart ex alio tendens cum uno fine ad dictam viam die 

Tiende Wech vocatam et cum reliquo fine ad hereditatem Gerardi de Beesde 

atque dimidium juger terre situm in dicta parrochia (dg: ad locum) in 

loco dicto Godekens Hoeve (dg: prou) inter hereditatem Luijtgardis Ywijns 

ex uno et inter fossatum (dg: predictum) versus locum dictum sHoefs Hoeve 

#ex alio# que unum et dimidium jugera terre dicta Guedeldis et Aleijdis 

eius soror filie naturales dictorum quondam Arnoldi Noijten et Arnolde 

erga Gerardum de Beesde predictum filium (dg: dicti) predicti quondam 

Arnoldi Noijten acquisierant (dg: ut dic) et super quibus uno et dimidio 

jugeribus terre dicta Aleijdis ad opus predicti Gerardi Valken soen 

renunciaverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Loen 

#pistori# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dictarum Guedeldis et Aleijdis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175v 07 do 13-08-1405. 

Henricus Roempot zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert beloofde aan 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 48½ nieuwe Gelderse gulden, 9 

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

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

 

Henricus Roempot filius quondam Theoderici Waelwijns soen de Hemert 

promisit super omnia Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont (dg: 

ex uno XLVIII) XLVIII et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175v 08 do 13-08-1405. 

Hermannus Bertouts droeg over aan Jacobus Betten soen een stuk land, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Elizabeth Beijs enerzijds en 

Berisius Piggen anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Cop Egel, 

welk stuk land voornoemde Hermannus verworven had van Willelmus die Potter. 

 

Solvit. 

Hermannus Bertouts peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout inter hereditatem Elizabeth Beijs ex uno et inter 

hereditatem Berisii Piggen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Jacobi Cop Egel quam peciam terre dictus Hermannus erga Willelmum die 

Potter acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

Betten soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 175v 09 do 13-08-1405. 

(dg: Johannes Willems soen van Gewanden en Henricus Morinc beloofden). 

 

(dg: Johannes Willems soen de Gewanden et Henricus Morinc promiserunt 

indivisi). 
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1184 f.176r. 

 quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1405. 

 in vigilia assumptionis: vrijdag 14-08-1405. 

 

BP 1184 f 176r 01 do 13-08-1405. 

Gerardus Balijart verhuurde aan Johannes Willems van Gewanden en Henricus 

Morinc een kamp, in Maren, ter plaatse gnd den Ham, naast Danijel van Beke, 

voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1405), per jaar voor 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (do 11-11-1406). De 

huurders zullen de zegedijken, waterlaten en sloten onderhouden voor de 

schouw. Een brief voor Jacobus. 

 

Gerardus Balijart quendam campum situm in parrochia de Maren (dg: ad) in 

loco dicto den Ham juxta hereditatem Danijelis de Beke ut dicebat locavit 

Johanni Willems de Gewanden et Henrico Morinc ab eisdem possidendum ad 

spacium quatuor annorum festum Martini proxime futurum sine medio 

sequentium quolibet dictorum quatuor annorum pro XII novis Gelre gulden 

vel valorem dandis sibi quolibet dictorum quatuor annorum (dg: pro) 

Martini et pro primo termino a Martini proxime futuro ultra annum 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi 

zegediken (dg: et) aqueductus et fossata dicto spacio pendente in bona 

dispositione tenebunt coram circonspectione dicta scouwe quod (dg: nec) 

dicto Gerardo dampna exinde non eveniant in futurum. Testes Theodericus 

et (dg: j) Neijnsel datum quinta post Laurencii. Fiat una pro !Jacobo. 

 

BP 1184 f 176r 02 do 13-08-1405. 

Voornoemde Johannes en Henricus beloofden aan voornoemde Gerardus 12 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) 

te betalen. 

 

Dicti Johannes et Henricus promiserunt indivisi super omnia dicto Gerardo 

XII novos Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 176r 03 do 13-08-1405. 

Nijcholaus zvw Engbertus van Brabant beloofde aan Jacobus Bolle, tbv nkv 

voornoemde Nijcholaus, door hem verwekt of nog te verwekken bij zijn vrouw 

Katherina dvw Egidius Arnt Loijen soens soen, een n-erfcijns van 14 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Nijcholaus, die hij heeft en zal verkrijgen. Zou een van voornoemde 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat diens deel naar de 

anderen. Elk van de natuurlijke kinderen heeft het recht zijn deel van de 

cijns te verkopen. De brief overhandigen aan Nijcholaus en niet aan de 

ander. 

 

Nijcholaus filius quondam Engberti de Brabant promisit super omnia habita 

et habenda Jacobo Bolle ad opus puerorum naturalium dicti Nijcholai ab 

ipso et Katherina eius uxore filia quondam Egidii (dg: Ar) Arnt Loijen 

soens soen pariter genitorum et generandorum quod ipse dabit et solvet 

dictis pueris genitis et generandis hereditarium censum XIIII librarum 

monete hereditarie nativitatis Domini ex omnibus bonis dicti Nijcholai 

habitis et habendis tali annexa conditione si aliquis dictorum puerorum 

naturalium decesserit nulla prole legitima (dg: f) ab huiusmodi 

decendente superviva remanente quod tunc pars ipsius decedentis ad alios 

superviventes devolvetur et succedat salvo! cuilibet dictorum puerorum 

genitorum et generandorum potestate (dg: premissa) vendendi (dg: sua) 

partem suam census predicti. Testes datum supra. Tradatur Nijcholao et 

non alteri. 
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BP 1184 f 176r 04 do 13-08-1405. 

Zegherus van Wordragen, zijn zoon Goeswinus, Ghisbertus van Loen, Willelmus 

van Bakel, Henricus van Haren Ghiben soen, Adam Heijnen soen en Henricus 

die Hoel beloofden aan hr Ywanus van Borchwijc priester en mr Johannes 

Balijart 52 oude Franse schilden of de waarde in goud, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel (ma 22-02-1406) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1406), wegens de tiende van het kapittel in Luik in de 

villa van Maren. 

 

Zegherus de Wordragen Goeswinus eius filius Ghisbertus de Loen Willelmus 

de Bakel Henricus de Haren Ghiben soen !soen Adam Heijnen soen #et# 

Henricus die Hoel promiserunt indivisi super omnia domino Ywano de 

Borchwijc presbitro et magistro Johanni Balijart seu eorum alteri LII 

aude scilde Francie vel valorem #in auro# (dg: a) mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim pasche proxime futurum persolvendos occacione 

decime capituli Leodiensis in villa de Maren. Testes Theodericus et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1184 f 176r 05 do 13-08-1405. 

Ghevardus van Eijndoven, Willelmus Bije zvw Johannes Louwer van Kessel, 

Theodericus Kolne en zijn broer Johannes Colne beloofden aan voornoemde hr 

Ywanus van Borchwijc priester en mr Johannes Balijart 48 oude Franse 

schilden of de waarde in goud, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel 

(ma 22-02-1406) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406), 

wegens de tiende van het kapittel in Luik in de villa van Kessel. 

 

(dg: Jacobus filius quondam Henrici Bolle) Ghevardus de Eijndoven 

Willelmus Bije filius quondam Johannis Louwer de Kessel Theodericus Kolne 

et Johannes Colne eius frater promiserunt indivisi super omnia dictis 

domino Ywano et magistro Johanni seu eorum alteri XLVIII aude scilde 

Francie vel valorem in auro ad dictos terminos persolvendos occacione 

decime capituli Leodiensis in villa de Kessel. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 176r 06 vr 14-08-1405. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Yda van Erpe begijn dvw Gerlacus smid 

van Erpe een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 5 lopen rogge groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Petrus Brekelman enerzijds en 

Wijtmannus zvw Willelmus Grieten soen anderijds, strekkend vanaf een gemene 

steeg tot aan Gertrudis Moelners. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit se daturum et soluturum Yde van Erpe 

beghine filie quondam Gerlaci fabri de Erpe vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Yde 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre quinque lopinos 

siliginis in semine capiente sita in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout inter hereditatem Petri Brekelman ex uno et inter 

hereditatem Wijtmanni filii quondam Willelmi Grieten soen ex alio 

tendente a communi stega ad hereditatem Gertrudis Moelners ut dicebat 

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

sufficientem !et cum mortua fuerit erit quitum. Testes Wolph et Gerardus 

datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1184 f 176r 07 vr 14-08-1405. 

Johannes van Yngen zvw Snellardus Bruijnen soen verkocht aan Gerardus Wael 

zvw Ghibo een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve, gnd ter Heijden, in Beek bij 

Arle, (2) 2 bunder beemd, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd in Leke, tussen 

Johannes van Baex enerzijds en Theodericus zv hr Thomas eerijds scolaster 

in Sint-Oedenrode anderzijds, (3) 1 bunder land, in Beek bij Arle, ter 

plaatse gnd Lang Beemden, naast kv Theodericus van den Broec, welke bunder 
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jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van laatstgenoemde kinderen, (4) 

2 bunder beemd, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd Heze Beemde, waarvan één 

bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van Aleijdis wv mr Wolphardus 

van Ghiessen in het eerste jaar en in het tweede jaar tegen erfgoederen van 

voornoemde Theodericus zv hr Thomas scolaster in Sint-Oedenrode, (5) een 

akker lands, gnd Paij Acker, 1 mud rogge groot, in Beek bij Arle, tussen 

Lucas Meeus soen enerzijds en Johannes Jordens anderzijds, (6) een akker 

lands, ½ mud rogge groot, in Beek bij Arle, tussen Henricus Wavernaij 

enerzijds en jkvr Arckenradis van Stripe anderzijds, (7) een akker, gnd die 

Par Acker, 2 zester rogge groot, in {f.176v} Beek bij Arle, tussen Walterus 

die Lu enerzijds en Godefridus Selien soen anderzijds, (8) een akker lands, 

gnd den Creijenbosch, in Beek bij Arle, (9) een akker lands, gnd den 

Rijdijcacker, (10) een stuk land, gnd die Kennebac, in Beek bij Arle, reeds 

belast met (a) 3 lopen koren, één helft rogge en de andere helft gerst, aan 

de scolasterie van Sint-Oedenrode, gaande uit voornoemde hoeve, (b) 2 oude 

groten aan de heer van Helmond, gaande uit voornoemde beemd gnd die Lang 

Beemde, (c) 28 penning uit voornoemde beemd, gelegen in Leke, (d) 1 lopen 

rogge, gaande uit voornoemd stuk land, gnd die Kennebac, (e) 3 obolen gnd 

helling, gaande uit het huis en erf van voornoemde hoeve, (f) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan voornoemde koper. 

 

Johannes de Yngen #filius quondam Snellardi Bruijnen soen# hereditarie 

vendidit Gerardo Wael filio quondam Ghibonis hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam et quodam manso dicto ter Heijden 

sito in parrochia de Beke prope Arle et ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus atque ex duobus 

bonariis prati sitis in dicta parrochia in loco dicto in Leke inter 

hereditatem Johannis de Baex ex uno et hereditatem Thoederice! filii 
!filii domini Thome olim scolasti! de Rode ex alio item ex (dg: tribus 

bonariis prati sitis in dicta parrochia) uno (dg: jugere) #bonario# terre 

sito in dicta parrochia in loco dicto Lang Beemden (dg: inter) #juxta# 

hereditatem liberorum Theoderici van den Broec quod bonarium annuatim 

dividitur quod exponetur rijdt contra hereditatem jamdictorum liberorum 

atque ex duobus bonariis prati sitis in dicta parrochia in loco dicto 

Heze Beemde quorum unum annuatim dividitur quod dicitur rijdt contra 

hereditatem Aleijdis relicte quondam magistri Wolphardi de Ghiessen primo 

anno et secundo anno contra hereditates dicti Thoederice! filii domini 

Thome scolastici Rodensis item ex uno (dg: g) agro (dg: sito in dicta 

parrochia) terre #dicto Paij Acker# unum modium siliginis annuatim in 

semine capiente sito in dicta parrochia inter hereditatem Luce Meeus soen 

ex uno et hereditatem Johannis Jordens ex alio item ex quodam agro terre 

dimidium modium siliginis annuatim in semine capiente sito in dicta 

parrochia inter hereditatem Henrici Wavernaij ex uno et inter hereditatem 

domicelle Arckenradis de !de Stripe ex alio item ex quodam agro dicto die 

Par Acker duo sextaria siliginis in semine capiente sito in 

 

1184 f.176v. 

 in vigilia assumptionis: vrijdag 14-08-1405. 

 tercia post assumptionis: dinsdag 18-08-1405. 

 secunda post assumptionis: maandag 17-08-1405. 

 in crastino assumptionis: zondag 16-08-1405. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1405. 

 

BP 1184 f 176v 01 vr 14-08-1405. 

dicta parrochia inter hereditatem (dg: Wouteri) Walteri die Lu ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Selien soen ex alio item ex agro terre (dg: 

dicto !dicto den Creijenacker) dicto den Creijenbosch sito in dicta 

parrochia item ex agro terre dicto den Rijdijcacker atque pecia terre 

dicta die Kennebac sita in dicta parrochia ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 
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duob) tribus lopinis bladi mediatim siliginis et mediatim ordei 

scolastrie de Rode ex predicto manso atque duobus antiquis grossis domino 

de Helmont ex dicto prato die Lang Beemde vocato atque XXVIII denariis ex 

prato predicto in Leke sitis atque uno lopino siliginis ex dicta pecia 

terre die Kennebac vocata (dg: et suff) atque III obulis dictis helling 

ex domo et area dicti mansi solvendis (dg: ut dicebat et sufficientem 

facere) atque hereditaria paccione unius modii siliginis dicto emptori 

exinde solvenda. Testes Wolph et Gerardus datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1184 f 176v 02 vr 14-08-1405. 

Gerlacus van Erpe zv Lucas droeg zl zijn beesten, paarden en varend goed 

over aan Hubertus van Ghemert. 

 

Gerlacus de Erpe filius Luce omnes et singulas (dg: bona) suas bestias 

#et equos# ac bona pecoralia quecumque quocumque locorum consistentes ut 

dicebat legitime supportavit Huberto de Ghemert promittens super omnia 

warandiam. Testes Wolph et Gerardus datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1184 f 176v 03 vr 14-08-1405. 

Johannes van den Berghe van Dommellen droeg over aan hr Henricus van den 

Broec kanunnik van Sint-Oedenrode zijn vruchtgebruik in 1/5 deel van de 

goederen gnd ter Lijnden, in Sint-Oedenrode, voor voornoemde Johannes 

hieruit gereserveerd zijn lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

(dg: Johannes Dommellen) Johannes van den Berghe van Dommellen usufructum 

sibi competentem in una quinta parte bonorum dictorum ter Lijnden sitorum 

in parrochia de Rode sancte Ode atque in attinentiis eiusdem quinte 

partis universis ut dicebat legitime supportavit domino Henrico van den 

Broec canonico sancte Ode Rodensis promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere salva sibi vitali pensione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: et in Busco trade) #ad eius 

vitam# exinde solvenda. Testes Wolph et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 176v 04 vr 14-08-1405. 

Voornoemde hr Henricus beloofde aan voornoemde Johannes een lijfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) 

gaande uit voornoemd 1/5 deel. 

 

Dictus dominus Henricus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra (dg: p) mediatim 

nativitatis Johannis et mediatim nativitatis Domini et pro primo termino 

(dg: nativitatis) in festo nativitatis beati Johannis proxime futuro ex 

dicta quinta parte cum suis attinentiis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 176v 05 di 18-08-1405. 

Johannes Vrient van Helmont kramer droeg over aan Henricus zv Martinus 

kramer zvw Martinus Luden soen van Broegel een b-erfcijns van 4 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit goederen die waren van wijlen Arnoldus die Aude, in Deurne, 

naast de watermolen gnd ter Nuwen Moelen, welke cijns voornoemde Johannes 

Vrient verworven had van Henricus Weijer. 

 

Johannes Vrient de Helmont institor hereditarium censum quatuor aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

pasche ex bonis que fuerant quondam Arnoldi die Aude sitis in parochia de 

Doerne juxta molendinum aquatile dictum (dg: die Aude Molen) communiter 

ter Nuwen Moelen atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quem censum dictus 
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Johannes Vrient erga Henricum Weijer acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico filio Martini #institoris# filii quondam 

Martini Luden soen de Broegel cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Theodericus et Tijt datum tercia post assumptionis. 

 

BP 1184 f 176v 06 di 18-08-1405. 

Nijcholaus Groetart zvw Lambertus van Engelant ev Katherina dv voornoemde 

Johannes Vrient deed tbv voornoemde Henricus afstand van voornoemde cijns. 

 

Nijcholaus Groetart filius quondam Lamberti de Engelant (dg: super pre) 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti Johannis 

Vrient super predicto censu et jure ad opus dicti Henrici hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 176v 07 ma 17-08-1405. 

Henricus zv Martinus kramer zvw Martinus Luijden soen van Broegel verzocht 

aan zijn voornoemde vader Martinus om toestemming buiten het huis, de 

leefgemeenschap en de kosten de mogen gaan van zijn voornoemde vader 

Martinus, op de manier zoals bij emancipatie gebruikelijk is. Voornoemde 

Martinus verleende hem die toestemming. 

 

Henricus filius Martini institoris filii quondam Martini Luijden soen de 

Broegel cum instantia qua decuit petiit a dicto Martino suo patre 

licenciam exeundi et essendi extra domum convictum et expensas dicti 

Martini sui patris juxta modum in emancipationibus consuetum dictus vero 

Martinus in hoc favens petitioni dicti sui filii dedit sibi licenciam 

exeundi (dg: ex) etc ipsum emancipando juxta legem et consuetudinem opidi 

de Busco in !mancipationibus solitos observari. Testes Theodericus et 

Wolph datum secunda post assumptionis. 

 

BP 1184 f 176v 08 zo 16-08-1405. 

Gerardus zv Engbertus van den Hezeacker verzocht aan zijn voornoemde vader 

Engbertus om toestemming te mogen gaan buiten het huis, de leefgemeenschap 

en de kosten van zijn voornoemde vader Engbertus, op de manier zoals in Den 

Bosch bij emancipatie gebruikelijk is. Voornoemde Engbertus verleende hem 

die toestemming. 

 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 176v 10}. 

Gerardus filius Engberti van den Hezeacker instanter petiit a dicto 

Engberto suo patre licenciam exeundi et essendi extra domum convictum et 

expensas dicti Engberti sui patris secundum modum et formam in 

emancipationibus solitos observari dictus vero Engbertus in hoc favens 

petitioni dicti Gerardi sui filii dedit sibi licenciam exeundi extra etc 

ipsum emancipando juxta legem et consuetudinem opidi de Busco in 

emancipationibus solitos observari. Testes Theodericus et Gerardus datum 

(dg: q) in crastino (dg: ascencis) assumptionis. 

 

BP 1184 f 176v 09 ma 17-08-1405. 

Willelmus zvw Theodericus van Herlaer droeg over aan Willelmus van Welle de 

helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Mierlo, die voornoemde 

Willelmus van Welle en Walterus zvw Henricus Wouters soen van Helmont met 

Lichtmis in Mierlo moet leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit 1/3 

deel van de helft van een hoeve gnd Scepenkolc, in Mierlo {f.177r}. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Theoderici de Herlaer #medietatem# hereditarie 

paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Mierle quam #paccionem# 

Willelmus de Welle et Walterus filius quondam Henrici Wouters soen de 

Helmont !primodicto Willelmo solvere tenetur hereditarie purificationis 
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et in Mierle tradendam ex tercia parte medietatis cuiusdam mansi dicti 

Scepenkolc siti in parrochia de Mierle atque 

 

BP 1184 f 176v 10 za 03-10-1405. 

Anselmus zvw Goeswinus van Best en Petrus Witmeri getuigden dat voornoemde 

Gerardus buiten de leefgemeenschap en de kosten is geweest van zijn 

voornoemde vader Engbertus, gedurende 6 weken 3 dagen en langer, nadat hij 

geëmancipeerd was {15+30+3= 48 dagen}. 

 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 176v 08}. 

Anselmus filius quondam Goeswini de Best et Petrus Witmeri suis 

juramentis testati sunt quod dictus Gerardus fuit ex convictu et expensis 

dicti Engberti sui patris per spacium sex septimanarum et trium dierum et 

amplius postquam emancipatus fuerat. Testes Jordanus et Gheel datum 

sabbato post Remigii. 

 

1184 f.177r. 

 secunda post assumptionis: maandag 17-08-1405. 

 tercia post assumptionis: dinsdag 18-08-1405. 

 in crastino Petri et Pauli: dinsdag 30-06-1405. 

 

BP 1184 f 177r 01 ma 17-08-1405. 

ex attinentiis eiusdem tercie partis dicte medietatis singulis et 

universis prout in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo de 

Welle cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Wolph datum 

secunda post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177r 02 ma 17-08-1405. 

Voornoemde Willelmus zvw Theodericus van Herlaer droeg de helft van 

voornoemde pacht over aan voornoemde Walterus zvw Henricus Wouters soen van 

Helmont. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus (dg: medietatem dicte) filius quondam Theoderici de 

Herlaer medietatem dicte paccionis hereditarie supportavit dicto Waltero 

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

 

BP 1184 f 177r 03 ma 17-08-1405. 

Johannes Zadelleer droeg over aan Johannes Templeer de jongere een 

b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Nuenen, die voornoemde Johannes 

Templeer met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Johannes Zadelleer, 

gaande uit (1) een stuk land, gnd die Bakart, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Boert, tussen Lucas van Eijcke enerzijds en Nijcholaus Moijart anderzijds, 

(2) een stuk land, gnd die Panijckart, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, 

tussen Katherina wv Petrus Hadwijn enerzijds en Arnoldus Hack anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes Zadelleer hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis 

mensure de Nuenen quam Johannes Templeer junior solvere tenetur dicto 

Johanni Zadelleer #hereditarie purificationis# ex (dg: qua) pecia terre 

(dg: sita !parrochia de Nuenen ad) dicta die (dg: Paneijckart) #Bakart# 

sita in parrochia de Nuenen ad locum dictum (dg: Wetten) #Boert# inter 

hereditatem Luce de Eijcke ex uno et inter hereditatem Nijcholai Moijart 

ex alio atque ex pecia terre dicta die (dg: Bakart) #Panijckart# sita in 

dicta parrochia ad locum dictum (dg: Boert) #Wetten# inter hereditatem 

Katherine relicte quondam Petri Hadwijn ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Hack ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

Templeer promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 177r 04 di 18-08-1405. 

Henricus van Volkel Jans soen beloofde aan Petrus van Orthen zvw Ghevardus 

van Orthen 14 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

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

 

Henricus de Volkel Jans soen promisit super omnia Petro de Orthen filio 

quondam Ghevardi de Orthen XIIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager 

pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Theodericus et Tijt datum tercia post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177r 05 di 18-08-1405. 

Bartholomeus Spijerinc en Jacobus van Wijel beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 25 Engelse nobel of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (zo 01-11-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Bartholomeus Spijerinc et Jacobus de Wijel promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo ad opus etc XXV Engels nobel vel valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes 

Theodericus et Gerardus datum tercia post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177r 06 di 18-08-1405. 

Walterus Coelen soen van Bucstel droeg over aan Gerardus Bathen soen al 

zijn goederen en beesten in de huizinge van voornoemde Walterus en op zijn 

hoeve gnd Mijerfelt gelegen ter plaatse gnd op die Heescot. 

 

Walterus Coelen soen de Bucstel omnia et singula sua bona parata atque 

omnes et singulas suas bestias (dg: legitime s) in mansione ipsius 

Walteri ac supra mansum ipsius Walteri dictum Mijerfelt (dg: 

consistentes) situm ad locum dictum op die Heescot consistentes ut 

dicebat legitime supportavit Gerardo Bathen soen. Testes Theodericus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 177r 07 di 30-06-1405. 

Henricus van Beke beloofde aan Arnoldus Koenen soen 14 Engelse nobel met 

Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1405) te betalen of dat hij dan op de 

Gevangenpoort gaat om daaruit niet te vertrekken voordat hij aan voornoemde 

Arnoldus voornoemd geld heeft voldaan. 

 

Henricus de Beke promisit super omnia Arnoldo Koenen soen XIIII Engels 

nobel ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos vel quod ipse 

Henricus tunc accedet portam captivorum in Busco inde non recessurus nisi 

prius satisfecerit dicto Arnoldo de pecunia predicta. Testes Goeswinus et 

Tijt datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1184 f 177r 08 di 18-08-1405. 

Heijlwigis, dvw Rodolphus van Zulikem en wv Godefridus zvw Rutgherus Arken 

soen van Woenssel, droeg over aan Jacobus Goes ev Waltera, dv voornoemde 

Heijlwigis en wijlen Godefridus, tbv hem en Rodolphus en Aleijdis, kv 

voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus, haar vruchtgebruik in de helft 

van een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hoeve, die Godefridus van 

Scepstal svv Gerardus van Aa zv Gerardus van Aa verworven had van 

Nollekinus van den Baest, in Bakel, welke cijns van 20 pond Aleijdis, wv 

voornoemde Rodolphus en mv voornoemde Heijlwigis, gekocht had van 

voornoemde Gerardus van Aa zvw Gerardus van Aa. 

 

Heijlwigis filia quondam Rodolphi de Zulikem relicta quondam Godefridi 

filii quondam Rutgheri Arken soen de Woenssel cum tutore usufructum sibi 

competentem in medietate hereditarii census XX solidorum monete solvendi 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de quodam manso quem 

Godefridus de Scepstal socer (dg: eiusdem) Gerardi #de Aa filii Gerardi 
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de Aa# erga Nollekinum van den Baest acquisierat sito in parrochia de 

Bakel atque ex terris agris pratis pascuis et mericis necnon ex edificiis 

eiusdem mansi singulis et universis atque ex ceteris attinentiis ad 

dictum mansum pertinentibus omnibus et singulis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis quem 

censum XX librarum Aleijdis relicta dicti quondam Rodolphi mater predicte 

Heijlwigis erga #predictum# Gerardum de Aa filium quondam Gerardi de Aa 

emendo acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie) legitime 

supportavit Jacobo Goes marito legitimo Waltere sue uxoris filie dictorum 

Heijlwigis et quondam Godefridi ad opus eiusdem Jacobi et ad opus 

Rodolphi et Aleijdis liberorum dictorum Heijlwigis et quondam Godefridi 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Theodericus et Tijt datum tercia post assumptionis. 

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

 

1184 f.177v. 

 tercia post assumptionis: dinsdag 18-08-1405. 

 quarta post assumptionis: woensdag 19-08-1405. 

 quinta post assumptionis: donderdag 20-08-1405. 

 

BP 1184 f 177v 01 di 18-08-1405. 

Arnoldus van der Heijden Peters soen beloofde aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont 50 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Lambertus aanstaande (do 17-09-

1405) te betalen. 

 

Arnoldus van der Heijden Peters soen promisit super omnia Henrico Bac 

filio quondam Godescalci Roesmont L novos Gelre gulden scilicet IX 

boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Lamberti 

proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Tijt datum tercia 

post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177v 02 di 18-08-1405. 
Oda  (*) Johannes van Doringen 

(**) Gerardus Neve zvw Rodolphus Groij 

1. Gerardus Neve zvw Gerardus Neve zvw Rodolphus Groij. 

2. Henricus van Doringen zvw Johannes van Doringen. 

3. Oda, dvw Johannes van Doringen en Oda, (*) Gerardus van Weert. 

Gerardus Neve zvw Gerardus Neve zvw Rodolphus Groij, Henricus van Doringen 

zvw Johannes van Doringen, door wijlen voornoemde Johannes verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Oda, en Gerardus van Weert ev Oda, dvw voornoemde 

Johannes en Oda, verkochten aan Theodericus Heijmerics schoenmaker een huis 

en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus 

Mesmaker enerzijds en erfgoed van Theodericus Sceerre anderzijds, welk huis 

en erf wijlen voornoemde Gerardus Neve gekocht29 had van Theodericus Wanghe 

smid zvw Gerardus Wanghe, staande zijn huwelijk met wijlen voornoemde Oda 

wv voornoemde Johannes van Doringen. 

 

Gerardus Neve filius quondam Gerardi Neve filii quondam Rodolphi Groij 

Henricus de Doringen filius quondam Johannis de Doringen ab ipso quondam 

Johanne et quondam Oda sua uxore pariter genitus et Gerardus de Weert 

maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie dictorum (dg: Johannis) 

quondam Johannis et Ode domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Gerardi Mesmaker ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Sceerre ex alio quam domum et aream dictus quondam Gerardus Neve erga 

Theodericum Wanghe fabrum filium quondam Gerardi Wanghe emendo 

acquisierat prout in litteris et quam domum et aream dictus quondam 

Gerardus Neve stante integro thoro inter ipsum et dictam quondam Odam 

relictam dicti quondam Johannis de Doringen acquisierat ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico Heijmerics sutori supportaverunt cum 

                         
29 Zie ← BP 1179 p 602v 04 do 09-10-1393, verkoop van het huis en erf. 
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litteris et aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum quondam 

Gerardi Neve et quondam Ode deponere. Testes Theodericus et (dg: G) Tijt 

datum tercia post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177v 03 di 18-08-1405. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Gerardus 21 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft 

te betalen met Sint—Jan aanstaande (do 24-06-1406) en de andere helft met 

Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406). 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Gerardo XXI novos Gelre 

gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden mediatim 

Johannis proxime futurum et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 177v 04 wo 19-08-1405. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Rutgherus van Geldorp, tbv 

Arnoldus Rover zv hr Johannes Rover ridder, al zijn haver op 20 morgen 

land, in de dingbank van Empel, op voorwaarde dat voornoemde hr Theodericus 

voornoemde haver met zijn stro zal verbouwen en laten maaien, en van het 

stro en kaf zal scheiden, wat heet sal aenleijden ende dorsschen, en alle 

haver aan voornoemde Arnoldus Rover zal leveren. 

 

Dominus Theodericus Rover miles totam suam avenam consistentem in XX 

jugeribus terre sitis in jurisdictione de Eijmpel ut dicebat legitime 

(dg: su) vendidit Rutghero de Geldorp ad opus Arnoldi Rover filii domini 

Johannis Rover militis promittens super omnia warandiam tali annexa 

conditione quod dictus dominus Theodericus predictam avenam cum suis 

straminibus colet et meti faciet et pro straminibus et paleis adducet et 

excutiet quod exponetur sal aenleijden ende dorsschen et omnem avenam in 

ipsis straminibus existentem et eveniendam ipsi Arnoldo Rover 

deliberabit. Testes Tijt et Wolph datum quarta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177v 05 wo 19-08-1405. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 9 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont promisit super omnia 

Andree de Drodis #ad opus etc# IX aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Theodericus et 

Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 177v 06 wo 19-08-1405. 

G..la dv Wiskinus zvw Theodericus Neve machtigde haar voornoemde vader 

Wiskinus haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar 

goederen te beheren. 

 

G..la filia Wiskini filii quondam Theoderici Neve dedit et contulit dicto 

Wiskino suo patri potestatem monendi suos census redditus et pacciones et 

quecumque sua credita que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque et quecumque sua bona regendi usque ad revocationem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 177v 07 wo 19-08-1405. 

Laurencius Bac van Weelde beloofde aan Johannes Sceffenere Peters soen 29 

oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  115 

 

Laurencius Bac de Weelde promisit super omnia Johanni Sceffenere Peters 

soen XXIX aude scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Theodericus et tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 177v 08 do 20-08-1405. 

Arnoldus Grotart droeg over aan Henricus zv Hubertus van den Voert een 

huis, hofstad en tuin, in Kessel, tussen erfg vw Heijlwigis Heijnmans 

enerzijds en Ghisbertus van Kuijc anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

die Wiken Sloet tot aan de maasdijk en vanaf de maasdijk tot aan een gemene 

weg aldaar, welk huis, hofstad en tuin voornoemde Arnoldus gerechtelijk 

gekocht had van Johannes van Ghemert. 

 

Arnoldus Grotart domum domistadium et ortum cum suis attinentiis sitos in 

parrochia de Kessel inter hereditatem heredum quondam Heijlwigis 

Heijnmans ex uno et inter hereditatem Ghisberti de Kuijc ex alio 

tendentes a loco dicto die Wiken Sloet ad aggerem Mose et a dicto aggere 

Mose ad communem viam ibidem quos domum domistadium et ortum dictus 

Arnoldus erga Johannem de Ghemert per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico filio Huberti van den Voert cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare. Testes Goeswinus et Tijt datum 

quinta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177v 09 wo 19-08-1405. 

Wenemarus zvw Johannes van Weert verzocht aan zijn moeder Hilla wv 

voornoemde Johannes en zijn stiefvader Johannes Geroncs ev voornoemde Hilla 

om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van voornoemde 

Johannes Geroncs en Hilla te mogen gaan, op de wijze van emancipatie. En 

zij verleenden hem die toestemming. 

 

Wenemarus filius quondam Johannis de Weert (dg: in) cum instantia qua 

decuit petiit ab (dg: Johanne) Hilla sua matre relicta dicti quondam 

Johannis et (dg: Jo) a Johanne Geroncs (dg: lic) marito legitimo dicte 

Hille licenciam exeundi et essendi extra domum convictum et expensas 

dictorum Johannis Geroncs et Hille juxta modum emancipationis etc et ipsi 

dederunt sibi licenciam etc. Testes Theodericus et Neijnsel datum quarta 

post assumptionis. 

 

BP 1184 f 177v 10 wo 19-08-1405. 

Johannes van Heze Claes soen beloofde aan Godefridus van Zeelst 50 nieuwe 

Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Johannes de Heze Claes soen promisit super omnia Godefrido de Zeelst L 

novos Gelre gulden ad monitionem dicti Godefridi persolvendos. Testes 

Wolph et Neijnsel datum quarta post assumptionis. 

 

1184 f.178r. 

 quinta post assumptionis: donderdag 20-08-1405. 

 quarta post assumptionis: woensdag 19-08-1405. 

 

BP 1184 f 178r 01 do 20-08-1405. 

Destijds hadden Albertus zvw Henricus van Kessel en Willelmus van 

Broechoven szvw voornoemde Henricus overgedragen aan hr Gerardus Groij als 

rector van het altaar van de HH.Johannes apostel en evangelist, Georgius 

martelaar en Sint-Anna weduwe, in Den Bosch, in de kerk van de begijnen 

aldaar, tbv hem en de rectores van het altaar na hem, bij wijze van 

erfwisseling gehouden tussen voornoemde hr Gerardus als rector van het 

altaar enerzijds en voornoemde Albertus en Willelmus anderzijds, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Henricus Bollekens soen beloofd had 

aan voornoemde Henricus van Kessel, te betalen met Sint-Petrus-Stoel, 

gaande uit (a) een stuk land, in Lithoijen, op de plaats gnd Blectacker, 
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tussen Rijcoldus zv Willelmus Bijeken enerzijds en wijlen Ghisbertus zvw 

Martinus van Kessel anderzijds, (b) 4½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Twe Hoeven, tussen Henricus Becker enerzijds en kv Henricus Heijnkens 

soen anderzijds. Vervolgens bleken voornoemde 4½ hont land onvindbaar te 

zijn, terwijl voornoemd stuk land nauwelijks voldoende was voor de waarde 

van de helft van voornoemde cijns van 40 schelling. Daarom droeg voornoemde 

hr Gerardus Groij, als rector van het altaar en namens de rectores van het 

altaar na hem, voornoemde cijns van 40 schellinng over aan Godefridus van 

der Graft Otten soen. En voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde hr 

Gerardus Groij, tbv hem en de rectores na hem, aan de rector van het altaar 

een n-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, op de voornoemde termijn te 

betalen, gaande uit (1) eerstgenoemde cijns van 40 schelling, (2) voornoemd 

stuk land, dat thans gelegen is tussen Willelmus Rijcouts soen enerzijds en 

voornoemde Albertus van Kessel en Willelmus van Broechoven anderzijds, met 

een eind strekkend aan een weg gnd die Valcsche Wech, (3) een hofstad van 

voornoemde Godefridus, in Lithoijen, naast de plaats gnd die Meer, tussen 

voornoemde plaats gnd die Meer enerzijds en erfg vw Hermannus Volre 

anderzijds, (4) ½ morgen land van voornoemde Godefridus, gelegen achter 

voornoemde hofstad, tussen voornoemde erfg vw Hermannus Volre enerzijds en 

Johannes van der Graft bv voornoemde Godefridus anderzijds. Voornoemde 

Godefridus verklaarde dat voornoemde hr Gerardus Groij één helft van 

voornoemde cijns met gereed geld heeft verworven tbv voornoemd altaar, dat 

voornoemde hr Gerardus Groij met dat geld voornoemde Godefridus heeft 

voldaan, en dat hij, Godefridus, de andere helft van de cijns moet betalen 

wegens eerstgenoemd stuk land. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum Albertus filius quondam Henrici de Kessel 

(dg: hereditarium censum XL solidorum monete) et Willelmus de Broechoven 

gener dicti quondam Henrici hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Henricus Bollekens soen promiserat se daturum et soluturum dicto Henrico 

de Kessel hereditarie Petri apostoli ad cathedram ex pecia terre sita in 

parrochia de Lijttoijen supra locum dictum Blectacker inter hereditatem 

Rijcoldi filii Willelmi Bijeken ex uno et inter hereditatem quondam 

Ghisberti filii Martini quondam de Kessel ex alio atque ex quatuor et 

dimidio hont terre sitis in parrochia de Lijttoijen predicta in loco 

dicto Twe Hoeven inter hereditatem Henrici Becker #ex uno# et inter 

hereditatem liberorum Henrici Heijnkens soen ex alio hereditarie 

supportassent (dg: dn) et assignassent domino Gerardo Groij tamquam 

rectori altaris beatorum Johannis (dg: ew) apostoli et ewangeliste 

Georgii martiris et beate Anne vidue siti in Busco in ecclesia beginarum 

ibidem ad opus sui et quorumcumque post ipsum rectorum dicti altaris in 

modum permutationis habite inter predictum dominum Gerardum tamquam 

rectorem dicti altaris ex una parte et inter predictos Albertum et 

Willelmum ex altera parte prout (dg: in litteris quas vid) hec et alia 

(dg: -s) in litteris quas vidimus !et cum predicta quatuor et dimidium 

hont terre (dg: can) reperibilia non sunt et pecia terre predicta vix 

(dg: ad medietatem) ad valorem medietatis dicti census XL solidorum 

sufficit et se extendit idcirco dictus dominus Gerardus Groij tamquam 

rector dicti altaris nomine sui et quorum-(dg: que)-cumque rectorum pro 

tempore dicti altaris (dg: ex una parte et Godefridus van der Graft Otten 

soen) predictum censum XL solidorum hereditarie supportavit Godefrido van 

der Graft Otten soen cum litteris et jure promittens (dg: super omnia 

ratam et ratam s) sub obligatione omnium bonorum dicti altaris #ratam 

servare#. Quo facto dictus Godefridus promisit (dg: se daturum) dicto 

domino Gerardo Groij ad opus sui et quorumcumque rectorum pro tempore 

dicti altaris quod ipse dabit et solvet (dg: predicto q) cuicumque 

rectori pro tempore dicti altaris hereditarium censum XL solidorum dicte 

monete anno quolibet hereditarie termino predicto ex primodicto censu XL 

solidorum atque ex pecia terre predicta que pecia terre nunc sita est 

inter hereditatem Willelmi Rijcouts soen ex uno et inter hereditatem 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  117 

 

predictorum Alberti de Kessel et Willelmi de Broechoven ex alio tendens 

cum uno fine ad viam dictam die Valcsche Wech atque ex quodam domistadio 

dicti Godefridi sito in dicta parrochia de Lijttoijen juxta locum dictum 

die Meer inter (dg: he) ipsum locum die Meer vocatum ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Hermanni Volre ex alio atque ex dimidio 

jugere terre dicti Godefridi sito retro predictum domistadium inter 

hereditatem dictorum heredum dicti quondam Hermanni Volre ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Graft fratris dicti Godefridi ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere insuper dictus Godefridus palam recognovit quod 

dictus dominus Gerardus Groij unam medietatem dicti census (dg: pro j) 

cum suis promptis pecuniis (dg: acquisivit et) ad opus dicti altaris 

acquisivit quodque idem dominus Gerardus (dg: G) Groij de huiusmodi 

pecuniis (dg: ipsi) eidem Godefrido satisfecit quodque ipse Godefridus 

reliquam medietatem eiusdem census solvet et solvere tenebitur occacione 

pecie terre primodicte. Testes Goeswinus et Tijt datum quinta post 

assumptionis. 

 

BP 1184 f 178r 02 do 20-08-1405. 

Gerardus Brugman zvw Gerardus Brugman droeg over aan Henricus van Geffen 

Jans soen 1/3 deel dat aan hem behoort in 3 lopen land, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Mulsel, tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en voornoemde 

Henricus van Geffen anderzijds, welk 1/3 deel aan zijn vrouw Aleijdis dvw 

Gerardus Brugman gekomen was na overlijden van haar ouders, belast met 

pachten en cijnzen, die wijlen voornoemde Gerardus Brugman svv 

eerstgenoemde Gerardus daaruit moest leveren en betalen. 

 

Gerardus Brugman filius quondam Gerardi Brugman (dg: unam lopinatam) 

#terciam partem ad se spectantem in tribus lopinatis# terre sitis in 

parrochia de (dg: Bustel) Bucstel ad locum dictum (dg: Dij) Mulsel inter 

hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Geffen Jans soen ex alio quam terciam partem dictus Gerardus Aleijdi sue 

uxori filie quondam Gerardi Brugman de morte quondam parentum eiusdem 

Aleijdis successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit dicto 

Henrico de Geffen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis paccionibus et censibus quos dictus quondam Gerardus 

Brugman socer (dg: dicti) primodicti Gerardi exinde solvere consuevit et 

tenebatur. 

 

BP 1184 f 178r 03 wo 19-08-1405. 

Dijna dvw Johannes Meelman en Danijel Roesmont ev Heijlwigis dvw voornoemde 

Johannes Meelman verkochten aan Arnoldus Lemkens zvw Johannes Lemkens 2/3 

deel dat aan hen behoort in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die Walterus van Hijntham beloofd had aan wijlen voornoemde Johannes 

Meelman, met Kerstmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die 

voornoemde Johannes Meelman onder Berlicum had liggen. 

 

Dijna filia quondam Johannis Meelman cum tutore et Danijel Roesmont 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Meelman (dg: hereditariam p) duas tercias partes ad ipsos 

spectantes in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Walterus de Hijntham promiserat se daturum et soluturum 

prefato quondam Johanni Meelman hereditarie nativitatis Domini ex omnibus 

et singulis hereditatibus quas dictus Johannes Meelman infra parrochiam 

de Berlikem habuit situatas prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Arnoldo Lemkens filio quondam Johannis Lemkens supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

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

heredum deponere. Testes Theodericus et Wolph datum quarta post 

assumptionis. 
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BP 1184 f 178r 04 do 20-08-1405. 

Henricus van der After beloofde aan Hubertus Osman 15 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1405) te 

betalen. 

 

Henricus van der After promisit super omnia Huberto Osman XV novos Gelre 

gulden vel valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes Goeswinus et Tijt datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 178r 05 do 20-08-1405. 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch beloofde aan Jacobus van Berze 

van der Horst 9¼ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

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

 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch promisit super omnia Jacobo de 

Berze van der Horst IX novos Gelre gulden scilicet IX boddrager pro 

quolibet gulden computato et quartam partem unius gulden ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Tijt datum 

supra. 

 

1184 f.178v. 

 quinta post assumptionis: donderdag 20-08-1405. 

 

BP 1184 f 178v 01 do 20-08-1405. 

Merselius zvw Johannes Eghens soen verkocht aan Willelmus Prangge zvw Ghibo 

Prangge een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Aen dat Luttel Eijnde, 

tussen Rijcardus Eefsen soen enerzijds en Petrus Eirde anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan Egidius van de 

Doorn, welk stuk land voornoemde Merselius in pacht verkregen had van 

Henricus zv Johannes van den Hoevel van Scijnle, te weten voor een 

b-erfcijns van 4 pond 3 schelling 5 penning geld. Voornoemde koper zal 

vanaf nu voornoemde cijns betalen uit voornoemd stuk land, zó dat dat géén 

schade oplevert voor voornoemde Merselius verkoper, noch vooor de helft van 

een huis en tuin, in Schijndel, naast de dijk gnd den Vulen Dijc, tussen 

Willelmus van den Runnen enerzijds en Johannes Joseph anderzijds, welke 

helft voornoemde Merselius aan voornoemde Henricus tot onderpand had 

gesteld voor de betaling, noch voor andere goederen van voornoemde 

Merselius. 

 

Duplicetur. (dg: solverunt ambo). Solvit Merselius. Solvit Willelmus 3 

grossos. 

Merselius filius quondam Johannis Eghens soen peciam terre sitam in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Aen dat Luttel Eijnde inter 

hereditatem Rijcardi Eefsen soen ex uno et inter hereditatem Petri Eirde 

ex alio tendentem cun uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Egidii de Spina quam peciam terre dictus Merselius erga 

Henricum filium Johannis van den Hoevel de Scijnle ad pactum aquisierat 

scilicet pro hereditario censu quatuor librarum trium solidorum et 

quinque denariorum monete dicto Henrico exinde solvendo prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo Prangge filio quondam Ghibonis Prangge 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto predicto censu in dictis 

litteris contento tali annexa conditione quod dictus emptor predictum 

censum exnunc deinceps singulis annis et perpetue (dg: predictum) taliter 

dabit et solvet ex pecia terre predicta quod nec dicto Merselio (dg: 

emptori) #venditori# nec ad et supra medietatem domus et orti sitorum in 

dicta parrochia juxta aggerem dictum den Vulen Dijc inter hereditatem 

Willelmi van den (dg: Ru) Runnen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Joseph ex alio quam medietatem dictus Merselius prefato Henrico pro 

solutione dicti census ad pignus imposuerat prout in litteris nec ad et 

supra quecumque alia bona dicti Merselii (dg: Henricus) dampna exinde 
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eveniant in futurum ut ipse Willelmus emptor super omnia promisit 

Merselio predicto. Testes Theodericus et Neijnsel datum quinta post 

assumptionis. 

 

BP 1184 f 178v 02 do 20-08-1405. 

Petrus van Kuijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Kuijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 178v 03 do 20-08-1405. 

Arnoldus zvw Petrus van der Heijden droeg over aan Johannes van den Camp 

van Scijnle de helft van een stuk land, ter plaatse gnd die Berijs Acker, 

in Schijndel, tussen Johannes van Houthem enerzijds en Hadewigis wv 

Theodericus Ermgarden soen anderzijds, welke helft voornoemde Arnoldus 

verworven had van Walterus van Kessel zvw Albertus van Kessel. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Petri van der Heijden medietatem pecie terre site 

ad locum dictum die Berijs Acker in parrochia de Scijnle cum uno latere 

juxta hereditatem Johannis de Houthem et cum reliquo latere juxta 

hereditatem Hadewigis relicte quondam Theoderici Ermgarden soen quam (dg: 

peciam) medietatem pecie terre predictam dictus (dg: Walterus) #Arnoldus# 

erga Walterum de Kessel filium quondam Alberti de Kessel acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni van den Camp de Scijnle 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 178v 04 do 20-08-1405. 

Theodericus zvw Theodericus Heijlen soen verkocht aan voornoemde Johannes 

van den Camp van Scijnle 1 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Wijbossche, tussen Johannes van Houthem enerzijds en Hadewigis wv 

voornoemde Theodericus anderzijds, welke lopen land voornoemde Theodericus 

gekocht had van zijn zuster Ermgardis dvw voornoemde Theodericus Heijlen, 

belast met 3 penning cijns aan de heer van Helmond. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Theoderici Heijlen soen lopinatam terre 

siliginee sitam in parrochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter 

hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem Hadewigis 

relicte dicti quondam Theoderici ex alio quam lopinatam terre dictus 

Theodericus erga Ermgardem eius sororem filiam dicti quondam Theoderici 

Heijlen emendo acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

van den Camp de Scijnle promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus denariis census domino de Helmont exinde 

solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 178v 05 do 20-08-1405. 

(dg: Wijtmannus zvw Gerardus Wijten soen verkocht aan Nijcholaus zvw). 

 

(dg: Wijtmannus filiius quondam Gerardi Wijten soen hereditarie vendidit 

Nijcholao filio quondam). 

 

BP 1184 f 178v 06 do 20-08-1405. 

Voornoemde Johannes van den Camp beloofde aan voornoemde Theodericus 10 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Kerstmis 

over een jaar (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Johannes van den Camp promisit super omnia dicto Theoderico X 

Hollans gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 178v 07 do 20-08-1405. 

Wijtmannus zvw Gerardus Wijten soen verkocht aan Nijcholaus zvw Petrus 

Haerman een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-

Andreas te leveren in het woonhuis van voornoemde Wijtmannus verkoper, in 

Enschot, gaande uit (1) een stuk land, in Oisterwijk, tussen de gemeint 

enerzijds en een erfgoed van Henricus Wijten bv voornoemde verkoper 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen voornoemd erfgoed van 

Henricus Wijten enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Wijtmannus filius quondam Gerardi Wijten soen hereditarie vendidit 

Nijcholao filio quondam Petri Haerman (dg: de H) hereditariam paccionem 

XII lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

Andree et in domo #habitationis# dicti Wijtmanni (dg: tradendam ex) 

venditoris sita in parrochia de Enschit (dg: ad) tradendam ex pecia terre 

sita in dicta parrochia inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

Henrici Wijten fratris dicti venditoris ex alio atque ex pecia terre sita 

ibidem inter predictam hereditatem dicti Henrici Wijten ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 178v 08 do 20-08-1405. 

Theodericus Heij, Matheus Bloijman en Gerardus Smijt van Bernheze beloofden 

aan Heijmericus Groij 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1406) in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: Et poterit) Theodericus Heij (dg: et) Matheus Bloijman et Gerardus 

Smijt de Bernheze promiserunt indivisi super omnia Heijmerico Groij tres 

et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 178v 09 do 20-08-1405. 

Godefridus van Erpe zvw Godefridus van Erpe verkocht aan zijn broer Leonius 

zvw voornoemde Godefridus ¼ deel dat aan hem behoort in een kamp, ongeveer 

4 morgen groot, in Nuland, ter plaatse gnd dat Poderbroec, tussen Willelmus 

van Nuwelant enerzijds en Nijcholaus van der Haghen anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quartam partem ad se 

spectantem in quodam campo quatuor jugera vel circiter continente sito in 

parrochia de Nuwelant in loco dicto dat Poderbroec inter hereditatem 

Willelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Nijcholai van der Haghen 

ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie 

vendidit Leonio suo fratri filio dicti quondam Godefridi promittens super 

omnia (dg: warandiam et obligationem deponere) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1184 f 178v 10 do 20-08-1405. 

Willelmus Stevens soen van Eijmpel en Lambertus van Straten zv Arnoldus van 

Gewanden beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 4½ oude schild met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen, op straffe van ½.  

 

Willelmus Stevens soen de Eijmpel et Lambertus de Straten filius Arnoldi 

de Gewanden promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus 

etc quatuor et dimidium aude scilt ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena dimidii. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

1184 f.179r. 

 sexta post assumptionis: vrijdag 21-08-1405. 

 sabbato post assumptionis: zaterdag 22-08-1405. 
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BP 1184 f 179r 01 do 20-08-1405. 

Johannes Funsel zvw Johannes droeg over aan Bodo van Zanthen de helft van 

een hofstad, in Den Bosch, over de Tolbrug, in een erfgoed van wijlen hr 

Johannes Rover ridder, tussen erfgoed van Goeswinus Jans soen enerzijds en 

de gemene stroom aldaar anderzijds, strekkend vanaf een weg die 

afgescheiden is uit het erfgoed van wijlen voornoemde hr Johannes Rover 

achterwaarts tot aan een steeg, welke hofstad voornoemde Johannes Funsel 

verworven had van Leonius zvw Godefridus van Erpe, te weten de helft naast 

voornoemde stroom. 

 

Johannes Funsel filius quondam Johannis medietatem domistadii siti in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugge in hereditate domini quondam Johannis 

Rover militis inter hereditatem Goeswini Jans soen ex uno et inter 

communem aquam ibidem currentem ex alio tendentis a quadam via sumpta de 

hereditate dicti quondam domini Johannis Rover retrorsum ad quandam (dg: 

viam ibidem) stegam quod domistadium dictus Johannes Funsel erga Leonium 

filium quondam Godefridi de Erpe acquisierat prout in litteris (dg: 

hereditarie su) scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta 

predictam aquam ut dicebat hereditarie supportavit Bodoni de Zanthen cum 

litteris et aliis et jure occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 179r 02 do 20-08-1405. 

Petrus Becker zvw Petrus die Heirde beloofde aan Barchardus van Zulikem 

zadelmaker 19 nieuwe Gelderse gulden, 37 gemene plakken voor 1 gulden 

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

 

Petrus Becker filius quondam Petri die Heirde promisit super omnia 

Barchardo de Zulikem selliparo XIX novos Gelre gulden XXXVII gemeijn 

placken pro quolibet gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum  supra. 

 

BP 1184 f 179r 03 do 20-08-1405. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkens gaf uit aan Barnerus zv Henricus Barniers 

soen een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Loet, tussen Andreas 

Jans soen enerzijds en eertijds Arnoldus Didden soen, nu Lambertus zvw 

Johannes Lemmens soen van den Yvenlaer, anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1406). 

 

-. 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkens peciam terre sitam in 

parrochia de Berlikem in loco dicto die Loet inter hereditatem Andree 

Jans soen ex uno et inter hereditatem dudum Arnoldi Didden soen nunc ad 

Lambertum filium quondam Johannis Lemmens soen van den Yvenlaer 

spectantem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Barnero filio 

Henrici Barniers soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

nativitatis Domini #et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum# et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 179r 04 do 20-08-1405. 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze beloofde aan Egidius Zecker 149 

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

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

 

Johannes de Berze filius quondam Gerardi de Berze promisit super omnia 

Egidio Zecker centum et XLIX novos Gelre gulden IX boddrager vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 179r 05 do 20-08-1405. 

Matheus Posteel de jongere zvw Henricus Posteel beloofde aan voornoemde 

Egidius 40 gulden van dezelfde waarde als hierboven, met Kerstmis 

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

 

Matheus Posteel junior filius quondam Henrici Posteel promisit super 

omnia dicto Egidio XL gulden valentes ut supra ad dictum terminum 

persolvendos.  Testes datum sura. 

 

BP 1184 f 179r 06 do 20-08-1405. 

Johannes de Vechel ev Margareta dv Henricus Ruijse droeg over aan Danijel 

Roesmont een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, beiderzijds 

tussen voornoemde Danijel, strekkend vanaf voornoemde Daniel tot aan 

Nijcholaus die Leeuwen soen en voornoemde Henricus Ruijse. 

 

Johannes de Vechel maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

Henrici Ruijse peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Heze inter hereditates Danijelis Roesmont ex utroque latere 

coadiacentes (dg: ut dicebat hereditarie supportavit) #tendens ab 

hereditate dicti Danielis ad hereditatem Nijcholai die Leeuwen soen et 

dicti Henrici Ruijse hereditarie supportavit# dicto Danijeli promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1184 f 179r 07 do 20-08-1405. 

Voornoemde Henricus Ruijse deed tbv voornoemde Danijel afstand van 

voornoemd stuk land. 

+. 

Dictus Henricus Ruijse super predicta pecia terre et jure ad opus dicti 

Danijelis hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 179r 08 do 20-08-1405. 

Gerardus Brugman zvw Gerardus Brugman ev Aleijdis dvw Gerardus gnd Brugman 

van Bucstel verkocht aan Henricus van Geffen Jans soen (1) 1/3 deel dat aan 

hem behoort in een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel, tussen 

Goeswinus Steenwech enerzijds en voornoemde Henricus van Geffen anderzijds, 

(2) 1/3 deel dat aan hem behoort in een stukje beemd van wijlen voornoemde 

Gerardus Brugman van Bucstel, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, 

met een sloot ertussen, naast wijlen Arnoldus van de Kloot, belast met 

cijnzen en pachten. 

 

(dg: sc) Sic est actum. 

Gerardus Brugman filius quondam Gerardi Brugman maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Gerardi dicti Brugman #de 

Bucstel# (dg: pa) terciam partem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum Mulsel inter hereditatem Goeswini 

Steenwech ex uno et inter hereditatem Henrici de Geffen Jans soen ex alio 

atque terciam partem ad se spectantem in particula prati (dg: sita) dicti 

quondam Gerardi Brugman de Bucstel sita ad finem dicte pecie terre quodam 

fossato interiacente (dg: ut di) contigue juxta hereditatem quondam 

Arnoldi de Globo ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Geffen 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus et paccionibus exinde solvendis ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 179r 09 vr 21-08-1405. 

Rijxkinus van Lijt en zijn vrouw Margareta wv Wellinus van de Os droegen 

over aan Godefridus, zv voornoemde Margarete en wijlen Wellinus, het 

vruchtgebruik dat aan voornoemde Margareta behoort in alle goederen die aan 
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voornoemde Godefridus gekomen waren na overlijden van voornoemde Wellinus, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Margareta. 

 

(dg: Margareta) Rijxkinus de Lijt maritus legitimus Margarete sue uxoris 

relicte quondam Wellini de Os et ipsa cum eodem tamquam cum tutore 

usufructum (dg: sibi) #dicte Margarete# competentem in omnibus et 

singulis bonis que (dg: heredibus quondam Margarete filie quondam 

Hermanni Lijnenwever uxoris olim Wellini de Os) #Godefrido filio dictorum 

Margarete et quondam Wellini# de morte quondam eiusdem (dg: Margarete) 

#quondam Willini!# successione sunt advoluta et post mortem dicte (dg: 

Weliini) #Margarete# successione (dg: fuerant) #sunt# advolvenda 

quocumque locorum consistentis sive sita #ut dicebant# (dg: que bona 

omnia predicta dictus quondam Wellinus de Os erga Jacobum van den Hoevel 

acquisierat prout in litteris hereditarie) #legitime# supportaverunt (dg: 

dicto) Godefrido filio primodicte Margarete et dicti quondam Wellini 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. (dg: testes datum supra) Testes Tijt et Neijnsel datum 

sexta post assumptionis. 

{Hierna begint een verticale haal in de linker marge naast BP 1184 f 179r 

10 en 11. Naast deze haal staat het getal LXXIX}. 

 

BP 1184 f 179r 10 za 22-08-1405. 

Voornoemde Godefridus droeg het voornoemde over aan voornoemde Rijxkinus 

van Lijt. 

 

Dictus Godefridus premissa omnia et singula hereditarie supportavit dicto 

Rijxkino de Lijt promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui deponere. Testes (dg: Tijt et) Theodericus et 

Tijt datum sabbato post assumptionis. 

 

BP 1184 f 179r 11 za 22-08-1405. 

Henricus van Goijderheijl verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van Goijderheijl prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.179v. 

 quinta post assumptionis: donderdag 20-08-1405. 

 

BP 1184 f 179v 01 do 20-08-1405. 

Johannes zvw Arnoldus van den Venne beloofde aan Stephanus Merlingo, tbv 

etc, 40 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi van den Venne promisit super omnia 

Stephano Merlingo ad opus XL novos Gelre gulden IX boddrager vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 179v 02 do 20-08-1405. 

Engbertus van den Boijdonc zvw Theodericus van den Boijdonc beloofde aan 

Johannes de Haren wolwever 35 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1405) te betalen. 

 

Engbertus van den Boijdonc filius quondam Theoderici van den Boijdonc 

promisit super omnia Johanni de Haren textori laneorum XXXV novos Gelre 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 179v 03 do 20-08-1405. 

Arnoldus zvw Gerardus Hadewigen en Johannes Barniers soen beloofden 

voornoemde Engbertus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Gerardi Hadewigen et Johannes Barniers soen 

promiserunt super omnia dictum Engbertum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 179v 04 do 20-08-1405. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit aan Nijcholaus Coel Keelbreker en 

zijn zoon Johannes (1) een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beecvelt, tussen wijlen Johannes Lodders, nu Willelmus Posteel, enerzijds 

en erfgoed van Nijcholaus Coel Keelbreker, behorend tot de goederen van 

Overbeke, anderzijds, (2) een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beecvelt, tussen erfgoed van voornoemde Nijcholaus Coel Keelbreker, 

behorend aan voornoemde goederen van Overbeke, enerzijds en erfgoed van de 

monniken van Berne en erfgoed van Jacobus die Laet anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-

1406). 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini peciam terre sitam in 

parrochia de Berlikem ad locum dictum Beecvelt inter hereditatem quondam 

Johannis Lodders nunc ad Willelmum Posteel spectantem ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Coel Keelbreker ad bona dicta de Overbeke 

spectantem ex alio atque peciam terre sitam in parrochia et loco 

predictis (dg: et) inter hereditatem dicti Nijcholai Coel Keelbreker ad 

dicta bona de Overbeke spectantem ex uno et inter hereditatem monachorum 

de Berna et hereditatem Jacobi die Laet ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum (dg: Johanni Keelbreker filio dicti) Nijcholao Coel 

Keelbreker (dg: ab eodem) et Johanni suo filio ab eisdem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab aliis nativitatis Domini et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia #habita et habenda# warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et (dg: alter re) alii indivisi 

repromiserunt. (dg: testes datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 179v 05 do 20-08-1405. 

Voornoemde Nijcholaus Coel en Johannes beloofden aan voornoemde Gerardus 

15¾ Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus en 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) te betalen en te 

leveren. 

 

Dictus Nijcholaus Coel et Johannes promiserunt indivisi super omnia dicto 

Gerardo XV Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi et tres quartas 

partes unius Hollant gulden monete predicte et sex lopinos siliginis 

mensure de Busco a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 179v 06 do 20-08-1405. 

Barnerus zv Henricus Barniers soen beloofde aan voornoemde Gerardus 26¼ 

Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405) te betalen. 

 

Barnerus filius (dg: quondam) Henrici Barniers soen promisit super omnia 

dicto Gerardo XXVI Hollant gulden dicte monete et quartam partem unius 

Hollant gulden (dg: et) vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 179v 07 do 20-08-1405. 

Johannes zvw Nijcholaus Coel Emonts soen gaf uit aan Theodericus Heij een 

streep lands, in Heeswijk, tussen kvw Willelmus van den Veerdonc enerzijds 

en wijlen Lambertus van der Heijden, nu voornoemde Theodericus Heij, 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed gnd Rummels 

Geloect; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven als 

alle termijnen geleverd zijn en met 8 lopen rogge eens. 

 

Solvit Johannes II boddrager. Solvit Theodericus II boddrager. 

(dg: Johannes #filius# Coelen soen de Dijnther) Johannes filius quondam 

Nijcholai Coel Emonts soen et (dg: Johannes de Hamvelt filius Willelmi 

quondam Willelmi de Hamvelt maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Nijcholai Coel) quandam strepam terre sitam in 

parrochia de Hezewijc inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van 

den Veerdonc ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti van der Heijden 

nunc ad Theodericum Heij spectantem ex alio tendentem a communi platea ad 

hereditatem dictam Rummels Geloect ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum dicto Theoderico Heij ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

primodicto Johanni (dg: sibi eis) ab alio purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens (dg: super indivisi) super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali annexa conditione quod ipse predictam strepam terre pro 

solutione dicte paccionis non resignabit nec dimittet nisi omnibus 

arrestadiis prius persolutis et cum octo lopinis siliginis primodicto 

Johanni (dg: et Johanni) semel in paratis solvendis. Testes Wolph et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 179v 08 do 20-08-1405. 

Johannes van Hamvelt zvw Willelmus van Hamvelt deed tbv voornoemde 

Theodericus afstand van voornoemde streep lands. 

 

Non solvit. 

Johannes (dg: fi) de Hamvelt filius quondam Willelmi de Hamvelt super 

predicta strepa terre et jure ad opus dicti Theoderici hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 179v 09 do 20-08-1405. 

Henricus van Krekelhoven verkocht aan Ghibo Pelgrijm (1) een brouwketel 

voor bier, in het huis waarin voornoemde Henricus woont, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, (2) al zijn ander brouwgereedschap, gnd brouwegetouwe, 

(3) 5 paarden van voornoemde Henricus, die hij in voornoemd huis houdt, (4) 

een kar en tweespan, (5) al zijn tegoeden. 

 

Henricus de Krekelhoven (dg: omnia et singula in) cacabum in quo cervicia 

solet braxari consistens in domo (dg: inhabitationis) in qua dictus 

Henricus inhabitat sita in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver 

atque omnia alia !edificia braxatoria (dg: ?q) brouwegetouwe dicti 

Henrici atque quinque equos dicti Henrici quos ipse Henricus in dicta 

domo habere et tenere solet atque currum et bigam (dg: ipsius) atque 

quecumque credita dicti Henrici que sibi debentur (dg: et debebuntur) a 

personis quibuscumque ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni Pelgrijm 

promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

1184 f.180r. 

 sexta post assumptionis: vrijdag 21-08-1405. 

 in octavis assumptionis: zaterdag 22-08-1405. 

 quinta post assumptionis: donderdag 20-08-1405. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  126 

 

BP 1184 f 180r 01 vr 21-08-1405. 

Johannes Keelbreker zv Nijcholaus Coel Keelbreker verkocht aan Gerardus 

Lambrechts van Gestel een huis en erf, dat eertijds was van wijlen 

Willelmus van Volkel en zijn vrouw Aleijdis, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus Marien soen enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Teije anderzijds, van welk huis en erf voornoemde 

Johannes ¼ deel verworven had van Alexius zvw Henricus van Aken en ¾ deel 

van de gezusters Elizabeth en Petra, dvw Albertus zvw Petrus van Lijt smid, 

en Lambertus gnd Witmeri, belast met een b-erfcijns van 50 schelling geld 

aan Henricus zv Alexius zvw Henricus van Aken. 

 

Johannes Keelbreker filius Nijcholai Coel Keelbreker domum et aream que 

fuerat quondam Willelmi de Volkel et Aleijdis de {verder niets} eius 

uxoris sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Henrici 

Marien soen ex uno et inter hereditatem Theoderici Teije ex alio de qua 

domo et area dictus Johannes unam quartam partem erga (dg: Aleij) Alexium 

filium quondam Henrici de Aken et reliquas tres quartas partes erga 

Elizabeth et Petram sorores filias quondam Alberti filii quondam (dg: 

Alberti de) quondam Petri de Lijt fabri et Lambertum dictum Witmeri 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo Lambrechts de 

Gestel supportavit cum litteris et aliis et jure et cum omnibus (dg: lit) 

promissionibus sibi !super litteris mentionem de premissis (dg: factis) 

facientibus factis promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto hereditario censu (dg: X) L solidorum 

monete Henrico filio Alexii filii quondam Henrici de Aken exinde 

solvendo. Testes Tijt et Neijnsel datum sexta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 180r 02 vr 21-08-1405. 

Henricus Keelbreker smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Keelbreker faber prebuit et reportacvit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 180r 03 vr 21-08-1405. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes 61 Hollandse gulden 

van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Johanni [L]XI Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 180r 04 vr 21-08-1405. 

Hr Gerardus Moedel priester en Henricus van Kuijc zvw Johannes van Mijerop 

alias gnd Kuijcman beloofden aan Johannes Vos bakker zvw Willelmus Vos 48 

Franse kronen en 2 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Dictus! Gerardus Moedel presbiter et Henricus de Kuijc filius quondam 

Johannis #de# Mijerop alias dicti Kuijcman promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Vos pistori #filio quondam Willelmi Vos# XLVIII Vrancrijc 

cronen et II novos Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Theodericus et Wolph datum sexta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 180r 05 vr 21-08-1405. 

Johannes zvw Johannes zvw Henricus Mans soen verklaarde ontvangen te hebben 

van zijn broer Gerardus zvw voornoemde Johannes ¾ deel van 20 dobbel 

mottoen geld van Brabant, die voornoemde Gerardus beloofd had in te brengen 

voordat hij aan de deling kon deelnemen van de goederen van wijlen zijn 

voornoemde vader Johannes en hun moeder Gheerburgis, te weten het ¾ deel 

dat aan eerstgenoemde Johannes {niet afgewerkt contract}. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 06.  127 

 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Henrici Mans soen palam 

recognovit sibi per Gerardum suum fratrem filium dicti quondam Johannis 

fore satisfactum de tribus quartis partibus XX aureorum denariorum dobbel 

mottoen vocatorum monete Brabantie quos dictus Gerardus promiserat 

reimportare antequam (dg: ad communem d) ipse aut sui (dg: co-) heredes 

(dg: au) venire posset aut possent ad communem divisionem faciendam de 

bonis dicti quondam Johannis sui patris et Gheerburgis eorum matris 

scilicet de illis tribus quartis partibus que (dg: sibi) primodicto 

Johanni. 

 

BP 1184 f 180r 06 vr 21-08-1405. 

Destijds had Gerardus zvw Johannes zvw Henricus Mans soen beloofd aan zijn 

zusters Katherina, Ermgardis en Maria, tv hen en hun broer Johannes, 20 

dobbel mottoen geld van Brabant in te brengen bij de deling van de goederen 

van wijlen hun vader Johannes en van de goederen die hun moeder Gheerburgis 

zou nalaten. Voornoemde Johannes zvw Johannes zvw Henricus Mans soen 

verklaarde thans ontvangen te hebben van zijn voornoemde broer Gerardus, 

(1) 2/5 deel van voornoemde 20 dobbel mottoen, te weten het 1/5 deel dat 

aan hem zelf behoort én het 1/5 deel dat behoort aan Johannes zvw Reijnerus 

Jacobs soen ev voornoemde Maria, (2) het deel dan aan hem en zijn 

voornoemde zwager Johannes behoort in het 1/5 deel dat aan hen gekomen was 

na overlijden van voornoemde Ermgardis. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus filius quondam Johannis filii 

quondam Henrici Mans soen promisisset super omnia Katherine Ermgardi et 

Marie suis sororibus ad opus earum et ad opus Johannis eorum fratris quod 

si dictus Gerardus aut sui heredes in posterum ad divisionem faciendam de 

bonis quondam Johannis eorum patris et de bonis que Gheerburgis mater 

dictorum Gerardi et sororum in sua morte post se relinquet venire 

voluerit (dg: ad) aut voluerint et huiusmodi bona condividere quod tunc 

dictus Gerardus seu sui heredes ad huiusmodi divisionem venientes 

reimportarent XX aureos denarios dobbel mottoen vocatos monete Brabantie 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Johannes filius dicti quondam Johannis filii quondam Henrici Mans soen 

palam recognovit sibi per dictum Gerardum suum fratrem fore satisfactum 

de duabus quintis partibus dictorum XX aureorum denariorum #scilicet# 

quarum una ad se ipsum et altera ad (?dg: dci) Johannem filium quondam 

Reijneri Jacobs soen maritum legitimum dicte Marie spectabant necnon de 

tota parte sibi #et dicto Johanni suo sororio# competente in una quinta 

parte (dg: que sibi de mor) predicte pecunie scilicet que sibi de morte 

dicte Ermgardis quondam successione advoluta est clamans inde quitum 

promittens super omnia ratam servare et impetitionem ac dampna eidem ex 

parte dicti Johannis sui sororii et eius heredum eventura deponere. 

Testes Theodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 180r 07 za 22-08-1405. 

Elizabeth dvw Johannes Monic machtigde Johannes van Zidewijnden haar 

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

 

Elizabeth filia quondam Johannis Monic dedit et contulit Johanni de 

Zidewijnden potestatem monendi suos redditus census et pacciones et 

quecumque sua credita que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque et bona sua regendi usque ad revocationem. Testes 

Theodericus et Tijt datum (dg: s) in octavis assumptionis. 

 

BP 1184 f 180r 08 za 22-08-1405. 

Emondus van den Zantvoert verkocht aan Aleijdis Troijaes een n-erfpacht van 

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

een huis, tuin en aangelegen stuk roggeland en weide, in Beek bij Aarle, 

naast de plaats gnd die Donc, tussen Nijcholaus die Wever enerzijds en 

Godefridus van Aahorst anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 
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weg en met het andere eind aan Gerardus van Aa, welk huis, tuin, stuk land 

en weide voornoemde Emondus verworven had van voornoemde Gerardus van Aa. 

 

Emondus van den Zantvoert hereditarie vendidit Aleijdi Troijaes 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto 

et (dg: hereditatibus) #et pecia terre siliginee et pecia pascue# sibi 

adiacentibus sitis in parrochia de (dg: Ges) Beke prope Arle juxta locum 

dictum die Donc inter hereditatem Nijcholai die Wever ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Aahorst ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Gerardi de Aa (dg: 

quam) quos domum ortum peciam terre et peciam pascue dictus Emondus erga 

predictum Gerardum de Aa acquisierat ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 180r 09 do 20-08-1405. 

Bertha wv Jacobus Steenwech droeg over aan Nijcholaus zvw Gerardus van 

Berkel, tbv zijn broer Goeswinus zv voornoemde Gerardus, haar deel in 200 

dobbel mottoen geld van Brabant, beloofd aan Theodericus zvw Bartholomeus 

door hr Rijcoldus Koc ridder, hr Theodericus Rover ridder, voornoemde 

Gerardus van Berkel, Johannes Leonii van Erpe en Theodericus van den 

Poerten, en overgedragen aan wijlen voornoemde Jacobus Steenwech door 

voornoemde Theodericus zvw Bartholomeus. 

 

Bertha relicta quondam Jacobi Steenwech totam partem et omne jus sibi 

competentes in ducentis aureis denariis communiter dobbel mottoen vocatis 

monete Brabantie boni auri et justi ponderis promissis Theoderico filio 

quondam Bartholomei a domino Rijcoldo Koc milite domino Theoderico Rover 

milite Gerardo de Berkel Johanne Leonii de Erpe et Theoderico van den 

Poerten et supportatis dicto quondam Jacobo Steenwech a predicto 

Theoderico filio quondam Bartholomei prout in litteris legitime 

supportavit Nijcholao filio dicti Gerardi de Berkel ad opus Goeswini sui 

fratris filii dicti (dg: qu) Gerardi cum litteris et aliis et jure. 

Testes Goeswinus Neijnsel et Gerardus datum quinta post assumptionis. 

 

1184 f.180v. 

 in octavis assumptionis: zaterdag 22-08-1405. 

 in vigilia Bartholomei: zondag 23-08-1405. 

 quarta post Bartholomei: woensdag 26-08-1405. 

 in profesto Egidii: maandag 31-08-1405. 

 anno Domini Mo CCCC quinto mensis augusti die ultima: 

  maandag 31-08-1405. 

 

BP 1184 f 180v 01 za 22-08-1405. 

Theodericus Snoec zv Godefridus van Heijenbraken beloofde aan Emondus van 

den Zantvoirt 200 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

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

 

Theodericus Snoec #filius Godefridi# van Heijenbraken promisit super 

omnia Emondo van den Zantvoirt ducentos novos Gelre gulden vel valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Neijnsel 

datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1184 f 180v 02 za 22-08-1405. 

Egidius zvw Eligius gnd Loij zvw Egidius van den Bruggen en zijn vrouw 

Hilla dv Henricus Potter verkochten aan Severinus zvw Laurencius Kersmeker 

de helft die aan hen behoort in een stuk land, gnd die Kercacker, in de 

dingbank van Liemde, naast de kapel aldaar, met een eind strekkend aan het 

water gnd die Dommelle, welk stuk land wijlen voornoemde Eligius Loij en 

Reijnerus van den Gasthuze verworven hadden van Belija dvw voornoemde 
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Egidius van den Bruggen, belast met de helft van een b-erfpacht van 4 lopen 

koren, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst, maat van Boxtel, 

aan de heer van Boxtel in diens huizinge gnd Stapellen te leveren. 

 

Egidius filius quondam Eligii dicti Loij filii quondam Egidii van den 

Bruggen #et Hilla eius uxor filia Henrici Potter cum eodem tamquam cum 

tutore# medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta die Kercacker 

sita in jurisdictione de Lijemde juxta capellam #ibidem# tendente cum uno 

fine ad aquam dictam die Dommelle quam peciam terre dictus quondam 

Eligius Loij et Reijnerus van den Gasthuze erga Belijam filiam dicti 

quondam Egidii van den Bruggen acquisierant ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Severino filio quondam Laurencii Kersmeker promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepta medietate hereditarie paccionis quatuor lopinorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei mensure de Bucstel (dg: et in  par) domino de 

Bucstel exinde solvende et in eius mansione dicta Stapellen tradende. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 180v 03 za 22-08-1405. 

(dg: Henricus Moelen zvw Johannes van Loen en Johannes Reijm). 

 

(dg: Henricus Moelen filius quondam Johannis de Loen et Johannes Reijm). 

 

BP 1184 f 180v 04 za 22-08-1405. 

Petrus zvw Rodolphus gnd Roef Mannart verkocht aan Gerardus van Belle (1) 

een huis, tuin en aangelegen kamp, in Erp, ter plaatse gnd die Hoeck, 

tussen Godefridus van den Amer enerzijds en erfg van Theodericus zvw 

Gerardus van Vechel anderzijds, (2) een stuk land, gnd het Hamerlant met 

een houtwas gnd Busschelken, gelegen aan het eind van voornoemd kamp, 

tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Willelmus Barniers soen 

anderzijds, (3) een beemd, gnd den Verren Beemt, in Erp, ter plaatse gnd 

die Hoeck, tussen Henricus Heijme enerzijds en Willelmus zvw Johannes 

Metten soen anderzijds, belast met de hertogencijns. De brief overhandigen 

aan Petrus. 

 

Solvit. 

(dg: Gerardus de Belle filius quondam) Petrus filius quondam Rodolphi 

dicti Roef Mannart domum ortum et campum sibi adiacentem sitos in 

parrochia de Erpe in loco dicto die Hoeck inter hereditatem Godefridi van 

den Amer ex uno et inter hereditatem heredum Theoderici filii quondam 

Gerardi de Vechel ex alio (dg: tendentes cum) atque peciam terre dictam 

tHamerlant (dg: sitam ad finem dicti campi inter hereditatem dicti 

Godefridi ex uno et et inter !et cum) cum quadam lignicrescentia dicta 

Busschelken sitam ad finem dicti campi inter hereditatem dicti Godefridi 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Barniers soen ex alio atque quoddam 

pratum (dg: situm in paro) dictum den Verren Beemt situm in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Henrici Heijme ex uno et inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Johannis Metten soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Belle promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes datum supra. Tradatur littera Petro. 

 

BP 1184 f 180v 05 za 22-08-1405. 

Johannes Heijme zvw Arnoldus Heijme beloofde aan hr Theodericus Heijme 

kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch 20 Franse kronen of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Johannes (dg: filius) Heijme filius quondam Arnoldi Heijme promisit super 

omnia domino Theoderico Heijme canonico sancti Johannis in Busco (dg: suo 

fratri) XX cronen Francie seu valorem ad Martini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Theodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 180v 06 zo 23-08-1405. 

Aleijdis dvw Henricus Gruijter van Uden, Henricus wettige zv voornoemde 

Aleijdis en {hier staan: ..} Pontenier Kepken ev Metta wettige dv 

voornoemde Aleijdis droegen over aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt alle goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van Gloria 

ndv voornoemde Aleijdis. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici Gruijter de Uden cum tutore Henricus 

filius #legitimus# (dg: d) predicte Aleijdis et {hier staan: ..} 

Pontenier Kepken maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filie (dg: 

naturalis) #legitime# dicte Aleijdis omnia et singula bona #mobilia et 

immobilia hereditaria et parata# eis de morte quondam Glorie filie 

naturalis dicte Aleijdis successione advoluta quocumque locorum 

consistentia ut dicebant hereditarie supportaverunt Henrico Gruijter 

filio naturali quondam Leonii de Langvelt promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Tijt et Gerardus 

datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1184 f 180v 07 wo 26-08-1405. 
Johannes† Gorter (*) Jutta. 

1. Petrus. 

2. Tijelmannus. 

3. Margareta. 

4. Johannes† zvw voornoemde Johannes Gorter. 

a. Lambertus. 

5. Jutta† (*) Albertus van Uden. 

a. Margareta. 

Jutta wv Johannes Gorter droeg over aan haar zoon Petrus, tbv hem, 

Tijelmannes en Margareta, kv voornoemde Jutta en wijlen Johannes Gorter, 

tbv Lambertus zvw Johannes zvw voornoemde Johannes Gorter en tbv Margarete, 

dv Albertus van Uden door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw 

voornoemde Johannes Gorter, haar vruchtgebruik in een kamer met ondergrond, 

die was van wijlen Johannes van Hijnen, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed dat was van Petrus Pinappel enerzijds en erfgoed van 

Philippus szv {hier staan: ..} gnd Gheleijnen anderzijds, van welke kamer 

Johannes Gorter zwager van Petrus, Aleijdis en Elizabeth, kvw voornoemde 

Johannes van Hijnen, het deel dat aan laatstgeoemde kinderen behoort van 

hen verworven had. 

 

Jutta relicta quondam Johannis Gorter cum tutore usufructum sibi 

competentem in quadam camera cum eius fundo que fuerat quondam Johannis 

de Hijnen sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem que fuerat 

Petri Pinappel ex uno et inter hereditatem Philippi generi {hier staan: 

..} dicti Gheleijnen ex alio de qua camera Johannes Gorter sororius Petri 

Aleijdis et Elizabeth puerorum dicti quondam Johannis de Hijnen totam 

partem et #omne# jus jamdictis pueris competens in dicta camera erga (dg: 

eosdem) jamdictos Petrum Aleijdem et Elizabeth acquisierat prout in 

litteris legitime supportavit (dg: Tielmanno et Petro et Margarete) 

#Petro suo filio ad opus sui et ad opus Tijelmanni et Margarete# 

liberorum dictorum Jutte et quondam Johannis Gorter (dg: ad opus eorum) 

et ad opus Lamberti filii quondam Johannis filii dicti quondam Johannis 

Gorter et ad opus Margarete filie Alberti de Uden ab eodem Alberto et 

quondam Jutta eius uxore filia primodicti quondam Johannis Gorter pariter 

genite promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Tijt et 

Neijnsel datum quarta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 180v 08 ma 31-08-1405. 

Voornoemde Petrus, Tijelmannus en Margareta, kv voornoemde Jutta en wijlen 

Johannes Gorter, Lambertus en Albertus van Uden droegen voornoemde kamer 

met ondergrond over aan Zanderus Wolf. Voornoemde Petrus zvw Johannes 

Gorter behoudt hieruit zijn n-erfcijns van 6 pond geld volgens inhoud van 
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de brief. Belast met cijnzen, geschat op een totaal van 40 schelling geld. 

Voornoemde Albertus beloofde dat zijn minderjarige dochter Margareta, door 

hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw voornoemde Johannes Gorter, 

zodra ze meerderjarig is afstand zal doen. 

 

Dicti Petrus Tijelmannus et Margareta #cum tutore# liberi dicte Jutte et 

quondam Johannis Gorter et (dg: Lambertus et Margareta) #Lambertus 

predictus# et Albertus de Uden dictam cameram cum eius fundo hereditarie 

supportaverunt Zandero Wolf cum litteris et aliis et jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem (dg: 

ex parte eorum et quorumcumque heredum dicti Johannis Gorter) deponere 

salvo predicto Petro filio quondam Johannis Gorter hereditario censu sex 

librarum monete quem dictus (dg: Zanderus eidem Petro exinde solvere 

promisit ut dicebat) Petrus exinde habet solvendum juxta tenorem suarum 

litterarum ut dicebant {hier BP 1184 f 180v 09 invoegen} promisit insuper 

dictus Albertus super habita et habenda quod ipse Margaretam suam filiam 

ab eo et quondam Jutta sua uxore filia dicti quondam Johannis Gorter 
!quamcito ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus 

dicti Zanderi faciet renunciare. Testes Theodericus et Gerardus datum in 

profesto Egidii. 

 

BP 1184 f 180v 09 ma 31-08-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 180v 08}. (In linker marge}. 

exceptis hereditariis censibus ad summam XL solidorum monete taxatis 

exinde solvendis de jure. 

 

BP 1184 f 180v 10 ma 31-08-1405. 

Tijelmannus zvw Jacobus van Campen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Petrus) Tijelmannus filius quondam Jacobi de Campen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 180v 11 ma 31-08-1405. 

Voornoemde Zanderus beloofde aan voornoemde Petrus een n-erfcijns van 6 

pond geld, met Sint-Bartholomeus te betalen, gaande uit (1) voornoemde 

kamer met ondergrond, (2) een huis en erf van voornoemde Zanderus, aldaar, 

tussen voornoemde kamer met ondergrond enerzijds en erfgoed behorend aan 

het gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort anderzijds. 

 

Dictus Zanderus promisit se daturum et soluturum primodicto Petro 

hereditarium censum sex librarum monete hereditarie Bartholomei ex 

premissis atque ex domo et area dicti Zanderi sita ibidem inter dictam 

cameram cum suo fundo et inter hereditatem spectantem ad hospitale situm 

in Busco prope portam captivorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 180v 12 ma 31-08-1405. 

En hij kan de cijns van 6 pond voornoemd geld terugkopen gedurende 7 jaar, 

in twee keer en dan elke keer 3 pond, elk pond met 11 Hollandse gulden van 

Willelmus of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde Gerardus Bathen soen 

{de schepen}, mr Godefridus, Johannes zvw Mauricius van Bomel en Arnoldus 

gnd Conen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: spe) septem annorum dictum censum 

#scilicet duabus vicibus qualibet vice tres libras et non minus# sex 

librarum dicte monete scilicet quamlibet libram cum XI Hollant gulden 

Willelmi vel valorem cum censu anni redemptionis (dg: et arrestadiis si 

que). Acta fuerunt hec in camera anno Domini Mo CCCC quinto mensis 

augusti die ultima hora completorii presentibus dicto Gerardo Bathen soen 
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magistro Godefrido Johanne filio quondam Mauricii de Bomel et Arnoldo 

dicto Conen testibus. 

 


