
Bosch’ Protocol jaar 1405 07.  1 

 

 

 

 

 

 

 

NL-HtSA Archiefnummer 1100 Collectie 

transcripties en regesten 
 

 

1.1 Bossche Protocollen 
 

 

 

 

Inventarisnummer 1184 

 

Jaar 1405 

 

 

Transcripties 

Regesten 

 

 

 

 

S.J.M.M. Ketelaars 

Rosmalen 

2022 

 

 
  



Bosch’ Protocol jaar 1405 07.  2 

 

 

 

1184 f.181r. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1405. 

 sabbato ante Bartholomei: zaterdag 22-08-1405. 

 

BP 1184 f 181r 01 do 27-08-1405. 

Hilla wv Willelmus van Gerwen zvw Willelmus van Gerwen droeg over aan mr 

Arnoldus meester Wouters soen (1) de helft die volgens erfrecht aan haar 

behoort in 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, bij de Hinthamerstraat, 

in een straatje dat 3½ voet breed is en afgescheiden is van het erfgoed van 

wijlen Johannes Grove, welk straatje loopt van de Hinthamerstraat 

achterwaarts direct naast het erfgoed van Henricus Riemslegher tot aan het 

gemene water, welke twee kamers met ondergrond gelegen zijn tussen erfgoed 

van Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel enerzijds en voornoemde weg 

anderzijds, met het recht altijd voornoemde weg te mogen gebruiken, alsmede 

de trap en de latrine aldaar, naast het water, welke 2 kamers met 

ondergrond wijlen eerstgenoemde Willelmus in cijns verkregen had van 

Johannes Zoemer, (2) het vruchtgebruik dat voornoemde Hilla heeft in de 

andere helft, belast met de cijns in de brief vermeld. Voornoemde mr 

Arnoldus en zijn vrouw Heijlwigis dvw Willelmus Wijnants soen zullen het 

voornoemde gedurende hun leven bezitten. Na overlijden van hen beiden gaat 

het voornoemde naar Heijlwigis dv Johannes Lambrechts. 

 

Hilla relicta quondam Willelmi (dg: filii) de Gerwen filii quondam 

Willelmi de Gerwen #cum tutore# (dg: ?et) medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in duabus cameris cum suis fundis sitis in Busco 

apud vicum Hijnthamensem in quodam viculo tres et dimidiam pedatas in 

latitudine capiente sumpto de hereditate quondam Johannis Grove et qui 

viculus tendit a dicto victo Hijnthamensi retrorsum #contigue juxta 

hereditatem Henrici Riemslegher usque# ad communem aquam et que due 

camere cum suis fundis site sunt inter hereditatem Godefridi Sceijvel 

filii quondam Johannis Sceijvel ex uno et inter predictam viam ex alio 

simul cum jure utendi perpetue dicta via atque gradu et latrina 

consistentibus ibidem juxta predictam aquam quas duas cameras cum suis 

fundis primodictus quondam Willelmus erga Johannem (dg: de Ger) Zoemer ad 

censum acquisierat prout in litteris atque usufructum dicte Hille 

competentem in reliqua medietate premissorum ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: magistro Arnoldo) magistro Arnoldo meester Wouters soen 

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

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi et 

suorum heredum deponere excepto censu in dictis litteris contento tali 

annexa conditione quod dictus magister Arnoldus et Heijlwigis eius uxor 

filia quondam Willelmi Wijnants soen aut alter eorum diutius vivens 

premissa integraliter (dg: p) ad eius vitam possidebunt aut possidebit 

post decessum ipsorum amborum ad Heijlwigem filiam Johannis Lambrechts 

hereditarie devolvendam. Testes Theodericus et Tijt datum quinta post 

Bartholomei. 

 

BP 1184 f 181r 02 do 27-08-1405. 

Agnes dvw Petrus Coecman verkocht aan Henricus zvw Godefridus van Rijsingen 

hoefslager 1/3 deel dat aan haar behoort in een huis, hofstad en tuin van 

wijlen voornoemde Petrus, in Hees, ter plaatse gnd op Runnen, tussen 

Johannes van Breda enerzijds en een gemene weg anderzijds, van welk huis, 

hofstad en tuin het resterende 2/3 deel behoort aan voornoemde Henricus, 

belast met 1 penning cijns aan de kerk van Hees en met een b-erfpacht van 2 

zester rogge aan voornoemde Henricus. 

 

Agnes filia quondam Petri Coecman cum tutore terciam partem ad se 

spectantem in domo domistadio et orto #dicti quondam Petri# sitis in 

parrochia de (dg: hereditatem) Hees ad locum dictum (dg: du) op Runnen 
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inter hereditatem Johannis de Breda ex uno et inter hereditatem (dg: 

Henrici) et inter communem plateam ex alio (dg: scilicet illam) ut 

dicebat (dg: he) de quibus domo domistadio et orto relique due tercie 

partes ad Henricum filium quondam Godefridi de Rijsingen calciferatorem 

pertinere dinoscuntur ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto! uno 

denario census ecclesie de Hees et hereditaria paccione duorum 

sextariorum siliginis dicto Henrico exinde solvenda. 

 

BP 1184 f 181r 03 do 27-08-1405. 

Willelmus van der Masen Dircs soen beloofde aan Heijmericus Groij 150 

Franse kronen of de waarde na maning te betalen. 

 

Willelmus (dg: f) van der Masen Dircs soen promisit super omnia 

Heijmerico Groij C et L cronen Francie seu valorem ad monitionem dicti 

Heijmerici persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post 

Bartholomei. 

 

BP 1184 f 181r 04 do 27-08-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus Bollekens van Lijttoijen verkocht aan Florencius 

Pannecoeck zvw Henricus Mudeken de helft van 1½ morgen land, in Littoijen, 

ter plaatse gnd die Nederste Langbeemde, naast de sloot gnd die Nederste 

Grave, tussen wijlen Johannes Clijnge, Henricus Beken soen en Goeswinus 

Moedel zv Bertholdus enerzijds en de sloot gnd die Overste Grave van den 

Oversten Esbeghen anderzijds, zoals afgepaald volgens de gemene maat 

aldaar, gnd gemeijn hoefslach, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft die behoort aan voornoemde Florencius, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten, binnenlands gelegen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Bollekens de Lijttoijen medietatem unius 

et dimidii jugerum terre sitorum in parrochia de Lijttoijen in loco dicto 

die Nederste Langbeemde juxta fossatum dictum die Nederste Grave inter 

hereditatem (dg: quondam Johannis) quondam Johannis Clijnge Henrici Beken 

soen et Goeswini Moedel filii Bertholdi ex uno et inter fossatum dictum 

die Overste Grave van den Oversten (dg: Esbesl) Esbeghen ex alio prout 

ibidem sita sunt et palata (dg: j) secundum communem mensuram ibidem 

dictam gemeijn hoefslach (dg: ut dicebat hereditarie ve) et que medietas 

annuatim dividitur contra reliquam medietatem dictorum unius et dimidii 

jugerum terre ad Florencium Pannecoeck filium quondam Henrici Mudeken 

spectantem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Florencio promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegedijcken et aqueductibus et fossatis ad premissa (dg: s) de jure 

spectantibus et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 181r 05 do 27-08-1405. 

Gerardus Eelken nzvw Willelmus Eelken verkocht aan Jacobus die Wert een 

stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd die Cloet, tussen erfgoed van de 

abdij van Berne enerzijds en wijlen Johannes van den Hoevel anderzijds, met 

een eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan 

voornoemde Jacobus die Wert. 

 

Gerardus Eelken filius #naturalis# quondam Willelmi Eelken peciam prati 

sitam in parrochia de Berlikem in loco dicto die Cloet inter hereditatem 

conventus de Berna ex uno et hereditatem quondam Johannis van den Hoevel 

ex alio tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum reliquo fine 

ad hereditatem Jacobi die Wert ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Jacobo die Wert promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 181r 06 do 27-08-1405. 

Johannes die Goide van Maren en zijn zwager Rodolphus van Malsen beloofden 
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aan Henricus zv Henricus Heester 37¼ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 

10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1406) te betalen. 

 

Johannes die Goide van Maren et Rodolphus de Malsen eius sororius 

promiserunt indivisi super omnia #habita et habenda# Henrico filio 

Henrici Heester XXXVII nu gulden Gelrie et quartam partem unius nu Gelre 

gulden IX boddreger vel X Vlaamse placken seu valorem ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 181r 07 do 27-08-1405. 

Johannes Matheeus soen witlederbereider en zijn vrouw Conegondis dvw 

Hermannus Tijmmerman verkochten aan Ghibo Scape zvw Walterus van Vucht al 

het brouwgereedschap dat behoorde aan wijlen haar eerste man Hermannus 

Robben. 

 

Johannes Matheeus soen parator albi corei et Conegondis filia quondam 

Hermanni Tijmmerman #eius uxor cum [eo] tamquam# (dg: promiserunt 

indivisi super omnia) cum tutore omnia instrumenta spectantia ad officium 

braxature que spectabant ad quondam Hermannum Robben #eius primum 

maritum# prout premissa ad dictum quondam Hermannum spectare consueverunt 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni Scape filio quondam Walteri 

de Vucht promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 181r 08 za 22-08-1405. 

Coel Keeelbreker beloofde aan Eustadius van Hedechusen, tbv het Geefhuis, 

76 Hollandse gulden van Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis (vr 25-12-1405) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1406). 

 

(dg: dictus Ghibo promisit super omnia) Coel Keeelbreker promisit super 

omnia Eustadio de Hedechusen ad opus mense LXXVI Hollant gulden Willelmi 

seu valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum sabbato !sabbato ante 

Bartholomei. 

 

1184 f.181v. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1405. 

 

BP 1184 f 181v 01 do 27-08-1405. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkens gaf uit aan Lambertus zvw Johannes van den 

Yvenlaer een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Brake, tussen 

Henricus zvw Lambertus Keelbreker enerzijds en Beatrix wv Franco Wert 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 4 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 Eelkens peciam terre sitam 

in parrochia de Berlikem ad locum dictum die Brake inter hereditatem 

Henrici filii quondam Lamberti Keelbreker ex uno et inter hereditatem 

Beatricis relicte quondam Franconis Wert ex alio tendentem cum uno fine 

ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Lamberto filio 

quondam Johannis van den Yvenlaer ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post 

Bartholomei. 
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BP 1184 f 181v 02 do 27-08-1405. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Gerardus 5¼ Hollandse gulden 

van graaf Willelmus of de waarde en 2 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicto Gerardo quinque Hollant 

gulden comitis Willelmi et quartam partem unius Hollant gulden #seu 

valorem# et duo lopina siliginis mensure de Busco a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 181v 03 do 27-08-1405. 

Johannes Pels zv Ghibo Pels verklaarde ontvangen te hebben van Willelmus 

zvw Theodericus van der Masen 100 Franse kronen, in afkorting van de 

huwelijksgeschenken die voornoemde Willelmus beloofd had aan voornoemde 

Johannes en zijn vrouw Gertrudis dv voornoemde Willelmus. 

 

Johannes Pels filius Ghibonis Pels palam recognovit sibi (dg: fore 

satisfactum) per Willelmum filium quondam Theoderici van der Masen fore 

satisfactum de centum Vrancrijcsche cronen scilicet in abbreviationem 

bonorum dotalium que dictus Willelmus prefato Johanni promiserat cum 

Gertrude sua uxore filia dicti Willelmi. Testes Theodericus et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1184 f 181v 04 do 27-08-1405. 

Gerardus zvw Johannes Francken soen en Jacobus die Laet beloofden aan 

Johannes zvw Johannes Barniers 55 nieuwe Gelderse, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 5 botdrager met Kerstmis 

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

 

Gerardus filius quondam Johannis Francken soen et Jacobus die Laet 

promiserunt indivisi super omnia Johanni filio quondam Johannis Barniers 

LV nu Gelre gulden IX boddrager vel X Vlaamse placken pro quolibet gulden 

computato #et quinque boddrager# ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 181v 05 do 27-08-1405. 

Johannes van Helvoert zvw Henricus van Helvoert molenaar droeg over aan 

Jacobus zv Henricus Zelen soen de helft van 2 huizen en erven van Jacobus 

zv Henricus Zelen soen, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Sluijsman enerzijds en de toren van de 

buitenste stadspoort gnd Pikken Poort anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemd erfgoed van Johannes Sluijsman, welke helft aan 

voornoemde Johannes van Helvoert was verkocht door Theodericus Neijser zvw 

Denkinus Neijser, belast met 40 schelling geld. 

 

-. 

Johannes de Helvoert filius quondam Henrici de Helvoert multoris 

medietatem duarum domorum et arearum Jacobi filii Henrici (dg: Zelen 

soen) Zelen soen sitarum in Busco ad finem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Johannis Sluijsman ex uno et inter turrim extreme porte 

oppidi de Busco dicte communiter Picken Poert ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est versus dictam hereditatem dicti Johannis 

Sluijsman venditam dicto Johanni de Helvoert a Theoderico Neijser filio 

quondam Denkini Neijser prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

(dg: Zelen Zelen soen filio quondam) filio Henrici Zelen soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis XL#a# solidis monete. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 181v 06 do 27-08-1405. 

Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen droeg over aan Danijel 

gnd Deenken Schuerman (1) een hofstad, in Den Bosch, in een straat die 
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loopt van de plaats gnd Beurde voor het erfgoed van Adam van Mierde 

richting het erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, naast erfgoed van 

voornoemde wijlen Hermannus van Zonne enerzijds en erfgoed van Johannes zvw 

Franco Luborgen anderzijds, welke hofstad voor, naast voornoemde gemene 

weg, 42 voet breed is en achter, naast het einde van de hofstad, 48 voet 

breed is, en welke hofstad reikt vanaf voornoemde weg achterwaarts tot aan 

een weg die daar loopt en 4 voet breed is, welke weg daar ligt tussen 

erfgoed van Theodericus van Essche en voornoemde hofstad, (2) het recht van 

weg over een weg die zich daar bevindt, en die reikt vanaf een straatje 

genoemd dat Engestraetken, door een poort die staat naast het woonhuis van 

voornoemde Johannes zvw Franco en dan vanaf die poort tot aan een tuin die 

daar ligt van voornoemde Theodericus van Essche en vervolgens verder naast 

diezelfde tuin van Theodericus tot aan voornoemde hofstad en daarna nog 

verder tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Hermannus van Zonne en deze 

weg is overal 4 voet breed; welke hofstad en recht met bouwwerken in de 
?hofstad Theodericus van den Venne snijder in cijns verkregen had van 

Johannes zvw Franco Luborgen, en welke hofstad en recht eerstgenoemde 

Theodericus Rover gekocht had van Theodericus van den Venne snijder. 

 

Theodericus Rover filius naturalis quondam Theoderici Rover Bernts soen 

quoddam domistadium situm in Busco in platea tendente a loco dicto Boerde 

ante (dg: p) hereditatem Ade de Mierde versus hereditatem quondam 

Hermanni de Zonne contigue juxta hereditatem dicti quondam Hermanni de 

Zonne ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Franconis 

Luborgen ex alio quod domistadium continet ante juxta dictam communem 

plateam XLII pedatas in latitudine et retro juxta finem eiusdem 

domistadii XLVIII pedatas in latitudine et tendit a dicta platea 

retrorsum ad quandam viam ibidem tendentem quatuor pedatas in latitudine 

continentem que via sita est ibidem inter hereditatem Theoderici de 

Essche et inter dictum domistadium et quod domistadium predictum tendit 

ibidem a dicta platea retrorsum linealiter incipiendo mensurare ante 

juxta dictam plateam penes dictam latitudinem retrorsum linealiter ad 

finem posteriorem prefati domistadii insuper plenum jus eundi redeundi et 

ambulandi perpetue per quandam viam consistentem ibidem que via jamdicta 

tendit a quodam viculo dicto dat Engestraetken per quandam portam 

consistentem contigue juxta domum habitationis dicti Johannis filii 

quondam Franconis predicti et que via jamdicta tendit ab huiusmodi porta 

ad ortum prefati Theoderici de Essche situm ibidem et ulterius juxta 

eundem ortum eiusdem Theoderici ad dictum domistadium et ulterius ad 

hereditatem dicti quondam Hermanni de Zonne et que via jamdicta continet 

(dg: in) ubique quatuor pedatas in latitudine quod domistadium et quod 

jus predicta (dg: minus tamen de dicto domistadio quadam parte eiusdem 

domistadii) Theodericus van den Venne sartor erga Johannem filium quondam 

Franconis Luborgen ad censum acquisierat prout in litteris et que 

domistadium et jus predicta simul cum edificiis in dicta !domo 

consistentibus primodictus Theodericus Rover erga Theodericum van den 

Venne sartorem emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Danijeli dicto Deenken (dg: Scue) Schuerman cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Wolph datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 181v 07 do 27-08-1405. 

Johannes zvw Petrus Wouters soen van Gestel bij Herlaer beloofde aan 

Henricus die Wit szvw Johannes Wilgeman een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Midacker, tussen erfgoed dat 

behoort aan de kapel van Sint-Jan van Rumel enerzijds en Petrus Schuerman 

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

Stert, tussen Henricus van Zulikem enerzijds en Arnoldus Mutsart 

anderzijds. 
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Johannes filius quondam Petri Wouters soen de Gestel prope Herlaer (dg: 

here) promisit se daturum et soluturum Henrico die Wit genero quondam 

Johannis Wilgeman hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco (dg: et in Busco tradendam) anno quolibet hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parrochia de 

Gestel (dg: de He) prope Herlaer ad locum dictum Midacker inter 

hereditatem spectantem ad capellam beati Johannis de Rumel ex uno et 

hereditatem Petri Schuerman ex alio atque (dg: s) ex pecia terre sita in 

dicta parrochia ad locum dictum die Stert inter hereditatem Henrici de 

Zulikem !et hereditatem Arnoldi Mutsart ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1184 f.182r. 

 sexta post Bartholomei: vrijdag 28-08-1405. 

 

BP 1184 f 182r 01 do 27-08-1405. 

Arnoldus van Bladel beloofde aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 29 

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

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

 

Arnoldus de Bladel promisit super omnia Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont XXIX nu gulden scilicet IX boddreger vel X Vlaamse 

placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 182r 02 vr 28-08-1405. 

Katherina wv Hermannus Loden verhuurde aan Johannes van Lent zvw Henricus 

Mudekens een hoeve van wijlen Lambertus Bathen soen, in Berghem, ter 

plaatse gnd Duer, zoals deze hoeve behoorde aan wijlen voornoemde 

Hermannus, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 

30-05-1406), voor de lasten die eruit gaan en voor 24 Hollandse gulden van 

wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Lichtmis te betalen aan Johannes 

Molle zvw Gerardus, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-

1407). 

 

Katherina relicta quondam Hermanni Loden quendam mansum quondam Lamberti 

Bathen soen situm in parrochia de Berchen ad locum dictum Duer cum 

omnibus attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus prout dictus mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam 

Hermannum spectare consuevit ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Johanni de Lent filio quondam Henrici Mudekens ab eodem ad spacium 

quinque annorum festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium 

possidendum pro oneribus exinde solvendis et ad premissa spectantibus 

dandis et observandis etc atque pro XXIIII Hollant gulden comitis quondam 

Willelmi seu valorem dandis et solvendis Johanni Molle filio quondam 

Gerardi a (dg: -ad) dicto Johanne de Lent anno quolibet dicto spacio 

durante in festo purificationis et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum promittens super omnia ratam servare et alter 

repromisit super omnia. Testes Wolph et Neijnsel datum sexta post 

Bartholomei. 

 

BP 1184 f 182r 03 vr 28-08-1405. 

Rodolphus Ghier machtigde hr Johannes Bac kanunnik van Sint-Jan in Den 

Bosch, zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te ontvangen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Rodolphus Ghier dedit et contulit domino Johanni Bac canonico sancti 

Johannnis in Busco potestatem monendi percipiendi et via juris assequendi 

sus! census redditus et pacciones et credita et bona regendi ad eius 

revocationem. Testes Theodericus et Neijnsel datum sexta post 
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Bartholomei. 

 

BP 1184 f 182r 04 ma 14-09-1405. 

Godefridus van Lijemde bakker schonk aan aan zijn zoon Mathijas Cleijnael 

en zijn vrouw Lija dvw Johannes Nerinc (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1a) een beemd, gnd die 

Groten Wert, in Erp, ter plaatse gnd Hackenem, tussen Gerardus van den 

Berghe enerzijds en het water, gnd die Aa, anderzijds, (1b) 4 strepen land, 

in Erp, tussen kvw mr Nijcholaus van Gravia enerzijds en Johannes nzvw hr 

Roverus investiet van Erp anderzijds, aan voornoemde Godefridus van Lijemde 

verkocht door Arnoldus van Dijeperbeke zvw Arnoldus nzvw Petrus van 

Waderle, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 1/3 deel dat behoort aan Petrus van Langvelt, in 

goederen gnd ter Erpendonc, in Deurne, welke pacht aan voornoemde 

Godefridus van Lijemde bakker was verkocht door Petrus van Langvelt, (3) 

een b-erfcijns van 25 schelling 6 penning geld, een helft te betalen met 

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

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Gerardus Paeuweter 

enerzijds en erfgoed van wijlen Eelkinus vleeshouwer, (4) 13 schelling 

b-erfcijns voornoemd geld, gaande uit een huis en erf dat was van wijlen 

Petrus Bruijninc, over de Korenbrug, naast de poort waarlangs men op de 

stadsmuur gaat, (5) 10 schelling b-erfcijns voornoemd geld, gaande uit 6 

morgen land, gnd den Buesennoggen, in Empel, die waren van wijlen Gerardus 

van Wijel, welke voornoemde cijnzen voornoemde Godefridus verworven had van 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg ev Elsbena dv Lambertus zvw 

Johannes Bathen soen, door voornoemde Lambertus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Cristina dvw Jacobus van den Wijel, (6) een b-erfcijns van 4 pond 10 

schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf dat was van Ludingus van de 

Dijk, 21 voet minus 1 duim breed tussen de osendruppen en 65 voet lang, in 

Den Bosch, naast de weg die loopt naast erfgoed van de heer van Boxtel, 

tussen een weg die behoort aan het stenen huis van wijlen voornoemde 

Ludingus enerzijds en de gemene sloot aldaar anderzijds, aan voornoemde 

Godefridus van Lijemde bakker verkocht door Walterus en Katherina, kvw 

Henricus van der Schant, (7) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd 

geld, die Godefridus van Driel beloofd had aan Godefridus van Lijemde 

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

gaande uit een huis en erf van wijlen Mathijas gnd Cleijnael, nu behorend 

aan voornoemde Godefridus van Drijel, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Walterus van Vucht bontwerker enerzijds en erfgoed van 

Andreas Tijmmerman anderzijds, (8) een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Mathijas Cleijnael, in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Andreas Tijmmerman enerzijds en 

erfgoed van Walterus van Vucht bontwerker anderzijds, welke cijns aan 

Godefridus van Lijemde was verkocht door Mathijas gnd Cleijnael bontwerker, 

(9) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, een helft te betalen 

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

in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wiijlen Johannes 

Haveloes de oudere enerzijds en erfgoed dat was van een zekere vrouwe gnd 

Helswijnt anderzijds, in welk huis en erf Stephanus van Oerscot snijder 

woonde, welke cijns Laurencius Boijen verworven had van Theodericus 

Zuetmelc de oudere en zijn zoon Theodericus Zuetmelc, en welke cijns 

voornoemde Godefridus van Lijemde bakker verworven had van de broers 

Laurencius en Egidius, kv Johannes van Gael, door voornoemde Johannes 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Hadewigis dvw Laurencius Boijen. {f.182v} 

Voornoemde Mathijas verklaarde dat zijn voornoemde vader Godefridus hiermee 

alle goederen voldaan heeft die aan voornoemde Mathijas waren beloofd door 

voornoemde Godefridus van Lijemde. 
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BP 1184 f 182r 04 ma 14-09-1405. 

Godefridus de Lijemde pistor hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex prato 

dicto (dg: de) die Groten Wert sito in parrochia de Erpe in loco dicto 

Hackenem inter hereditatem Gerardi van den Berghe ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio atque ex quatuor strepis terre sitis in dicta 

parrochia inter hereditatem liberorum quondam magistri Nijcholai de 

Gravia ex uno et hereditatem Johannis filii naturalis quondam domini 

Roveri investiti de Erpe ex alio venditam dicto Godefrido de Lijemde ab 

Arnoldo de Dijeperbeke filio quondam Arnoldi filii naturalis quondam 

Petri de Waderle prout in litteris (dg: hereditarie supportavit Mathije 

Cleijnael suo filio u cum Lija sua uxore filia quondam Johannis Nerinc 

nomine dotis ad jus opidi de Busco cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere testes) item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie purificationis ex tercia parte ad Petrum de Langvelt 

spectante in bonis dictis communiter ter Erpendonc sitis in parrochia de 

Doerne atque ex attinentiis dicte tercie partis dictorum bonorum singulis 

et universis venditam dicto Godefrido de Lijemde pistori a dicto Petro de 

Langvelt prout in litteris atque (dg: hereditarios hereditarios) 

hereditarium censum XXV solidorum et sex denariorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Gerardi Paeuweter ex uno et 

inter hereditatem quondam Eelkini carnificis ex alio item tredecim 

solidos dicte monete hereditarii census solvendos annuatim et hereditarie 

ex domo et area que fuerat quondam Petri Bruijninc sita ultra pontem 

bladi juxta portam ubi itur supra murum oppidi de Busco insuper decem 

solidos hereditarii census dicte monete solvendos hereditarie ex sex 

jugeribus terre dictis communiter den Buesennoggen sitis in Empel que 

fuerant quondam Gerardi de Wijel quos census predictos dictus Godefridus 

erga Petrum filium quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via maritum 

legitimum Elsbene sue uxoris filie Lamberti filii quondam Johannis Bathen 

soen ab eodem quondam Lamberto et quondam Cristina sua uxore filia 

quondam Jacobi van den Wijel pariter genite acquisierat prout in litteris 

item hereditarium censum quatuor librarum et decem solidorum monete 

predicte solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area que fuerat Ludingi de Aggere XXI pedatas minus uno pollice 

in latitudine infra sua stillicidia atque sexaginta quinque pedatas in 

longitudine continente sita in Busco juxta vicum quo itur juxta 

hereditatem domini de Bucstel inter quandam viam spectantem ad domum 

lapideam quondam Ludingi predicti ex uno et inter commune fossatum ibidem 

ex alio venditum dicto Godefrido de Lijemde pistori a Waltero et 

Katherine liberis quondam Henrici van der Schant prout in litteris item 

hereditarium censum XL solidorum monete predicte quem Godefridus de Driel 

promiserat se daturum et soluturum Godefrido de Lijemde pistori 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area quondam 

Mathije dicti Cleijnael nunc ad dictum Godefridum (dg: de spectante) de 

Drijel spectante sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Walteri 

de Vucht pellificis ex uno et inter hereditatem Andree Tijmmerman ex alio 

prout in litteris item hereditarium censum XL solidorum dicte monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area Mathije Cleijnael sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

Andree Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Walteri de Vucht pellificis 

ex alio venditum Godefrido de Lijemde a Mathija dicto Cleijnael pellifice 

prout in litteris item hereditarium censum XL solidorum dicte monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in [Busco] in vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis 

Haveloes senioris ex uno et inter hereditatem que fuerat (dg: q) cuiusdam 

matrone dicte (dg: Helswint) Helswijnt ex alio in qua domo et area 

Stephanus de Oerscot sartor morabatur quem censum (dg: G[odefridu]s de 

Lijemde pistor erga Laurencium et Egidium fratres liberos Johannis de) 
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Laurencius Boijen erga Theodericum Zuetmelc se[nior]em et Theodericum 

Zuetmelc eius filium acquisierat et quem censum dictus Godefridus de 

Lijemde pistor erga Laurencium et Egidium fratres liberos (dg: q) 

Johannis de Gael ab eodem Johanne et quondam Hadewige sua uxore filia 

quondam Laurencii Boijen pariter genitos acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Mathije Cleijnael suo filio cum Lija sua uxore 

filia quondam Johannis Nerinc nomine dotis ad jus  

 

1184 f.182v. 

 in festo exaltationis crucis: maandag 14-09-1405. 

 sexta post Bartholomei: vrijdag 28-08-1405. 

 sabbato post Bartholomei: zaterdag 29-08-1405. 

 dominica post decollationem beati Johannis: zondag 30-08-1405. 

 

BP 1184 f 182v 01 ma 14-09-1405. 

opidi de Busco cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et hiis 

mediantibus recognovit dictus Mathijas sibi per prefatum Godefridum suum 

patrem fore satisfactum de omnibus et singulis bonis (dg: d) jamdicto 

Mathije aut cuicumque alteri persone ad opus eiusdem Mathije a dicto 

Godefrido de Lijemde promissis clamans eundem Godefridum (dg: ge inde) et 

eius bona inde quitum salvis sibi supportationibus et resignationibus 

obligationibus ac promissionibus (dg: hodierno die ad) dicto Mathije (dg: 

h) a dicto suo patre hodierno die factis et promissis in suo vigore 

permansuris perpetue. Testes (dg: testes Tijt et Tij) Theodericus et Tijt 

datum in festo exaltationis crucis. 

 

BP 1184 f 182v 02 vr 28-08-1405. 

Henricus Venbosch zv Hermannus beloofde aan Leonius zv Petrus Luijers 20 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Henricus Venbosch filius Hermanni promisit super omnia Leonio filio Petri 

(dg: Lueij) Luijers XX modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

Wolph et Neijnsel datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 182v 03 vr 28-08-1405. 

Johannes die Smijt van Bucstel ev Katherina van Uden wv mr Henricus van 

Dommellen tijmmerman droeg over aan Jacobus, zv voornoemde Katherina en 

wijlen mr Henricus, het vruchtgebruik dat aan hem en zijn voornoemde vrouw 

behoort in een huis, erf en tuin, van wijlen voornoemde mr Henricus, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus van den Cloet 

enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus Zuetmelc anderzijds. Voornoemde 

Jacobus zal, zolang voornoemde Katherina leeft, het huis onderhouden van 

dak en wanden. 

 

Johannes die Smijt de Bucstel maritus et tutor legitimus Katherine de 

Uden relicte quondam magistri Henrici #van Dommellen# tijmmerman 

usufructum sibi et dicte sue uxori competentem in domo et area (dg: ?s) 

et orto cum suis attinentiis #dicti quondam magistri Henrici# sitis in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Henrici van den Cloet ex 

uno et hereditatem quondam Theoderici Zuetmelc ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Jacobo filio dictorum Katherine et quondam magistri 

Henrici promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: ex parte 

sui et dicte sue uxoris deponere) deponere tali conditione quod dictus 

Jacobus dictam domum quamdiu dicta Katherina vixerit in humanis in bona 

et laudabili dispositione (dg: dictus Jacobus promisit super omnia se 

daturum et soluturum) servabit et servare tenebitur de tecto et 

parietibus. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 182v 04 vr 28-08-1405. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Johannes Smijt een lijfrente van 

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

gerekend, op het leven van voornoemde Katherina te betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dicto Johanni Smijt quod ipse dabit 

et solvet eidem Johanni vitalem pensionem undecim nu Gelre gulden X Vlems 

placken vel IX boddreger pro quolibet gulden computato (dg: acc) anno 

quolibet quamdiu dicta Katherina vixerit in humanis et non ultra mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Johannis 

proxime futurum et cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 182v 05 za 29-08-1405. 

Jordanus zv Arnoldus Groet Art vernaderde1 in afwezigheid van Rijcoldus zvw 

Gerardus Lepper alias gnd Zwenelden soen, een stuk land, in Berghem, naast 

de plaats gnd bij die Aelsteghe, tussen Johannes Bogart enerzijds en 

Henricus Roelofs soen anderzijds, aan voornoemde Rijcoldus verkocht door 

voornoemde Arnoldus Groet Art. 

 

-. 

Jordanus filius Arnoldi Groet Art #in absentia Rijcoldi infrascripti# 

prebuit patentes denarios ad redimendum e jure proximitatis peciam terre 

sitam in parrochia de Berchen juxta locum dictum bij die Aelsteghe inter 

hereditatem Johannis Bogart ex uno et hereditatem Henrici Roelofs soen ex 

alio venditam Rijcoldo filio Gerardi (dg: Le) quondam Lepper alias dicto 

(dg: v) Zwenelden soen ab Arnoldo Groet Art predicto ut dicebat. Testes 

Theodericus et Tijt datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 182v 06 za 29-08-1405. 

Lucas de Erpe zvw Johannes van Erpe droeg over aan Willelmus Lobbe een 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Elscot, tussen Ghisbertus van 

der Veerdonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen Willelmus van Over die Acker en met het andere eind aan een 

gemene steeg, aan hr Adam van Mierde priester, tbv Lucas van Erpe zvw 

Johannes van Erpe, overgedragen door Henricus van Baexen zvw Henricus van 

Baexen. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis de Erpe quoddam pratum situm in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum in die Elscot inter hereditatem 

Ghisberti van der Veerdonc ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem quondam Willelmi van Over die Acker 

et cum reliquo fine ad communem stegam supportatam domino Ade de Mierde 

presbitro ad opus Luce de Erpe filii quondam Johannis de Erpe ab Henrico 

de Baexen filio quondam Henrici de Baexen prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo Lobbe cum litteris et #aliis et# jure promittens 

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

Theodericus et Tijt datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 182v 07 za 29-08-1405. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
1 Vernadering door de zoon van de verkoper. 
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BP 1184 f 182v 08 za 29-08-1405. 

(dg: Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre en Henricus van Baexen 

zvw Henricus van Baexen). 

 

(dg: Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre et Henricus de 

Baexen filius quondam Henrici de Baexen). 

 

BP 1184 f 182v 09 za 29-08-1405. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Lucas 400 nieuwe Gelderse 

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

aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Luce CCCC nu Gelre gulden 

scilicet IX boddreger vel X Vlems placken pro quolibet gulden ad pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 182v 10 za 29-08-1405. 

Johannes van Ghemert en Hubertus van Ghemert deden thv voornoemde Willelmus 

Lobbe afstand van voornoemde beemd. 

 

Johannes de Ghemert et Hubertus de Ghemert super dictis prato et jure ad 

opus dicti Willelmi Lobbe hereditarie renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 182v 11 zo 30-08-1405. 

Jacobus Tijt verpachtte aan Johannes Belen soen van Eerde alle goederen die 

aan hem behoren in de goederen, gnd te Hanvelt, in Veghel, zoals die 

goederen aan voornoemde Jacobus gekomen waren na overlijden van Gerlacus 

Cnode, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 07-

06-1405), voor de lasten die eruit gaan, en per jaar voor 8 mud rogge en 4 

mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel, op het water aldaar, 

naast de oude brug, te leveren. Johannes Belen soen zal op de daken van de 

gebouwen 4 vimmen stro dekken; hij zal de gebouwen in het laatste jaar te 

pachters recht onderhouden; en de goederen in goede staat verlaten, met de 

mesthoop van het laatste jaar. Voornoemde Johannes zal de landweren die bij 

de goederen horen onderhouden. 

 

Jacobus Tijt (dg: bona) omnia et singula bona ad se spectantia in bonis 

dictis te Hanvelt sitis in parrochia de Vechel prout dicta bona dicto 

Jacobo de morte quondam Gerlaci Cnode successione advoluta sunt ut 

dicebat dedit ad annuum pactum (dg: Jacobo) #Johanni# Belen soen de Eerde 

ab eodem (dg: Jacobo) #Johanne# ad spacium quatuor annorum festum 

pentecostes proxime (dg: futurum) preteritum sine medio sequentium 

possidenda pro oneribus exinde de jure solvendis dandis etc atque pro 

annua paccione octo modiorum siliginis et quatuor modiorum ordei mensure 

de Vechel danda et solvenda primodicto Jacobo dicto spacio durante anno 

quolibet purificationis et in Vechel supra aquam (dg: dictam die Aude) 

ibidem juxta antiquum pontem tradenda promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere tali conditione quod dictus 

(dg: Jacobus) Johannes Belen soen super tecta edificiorum in premissis 

existentium teget quatuor vijmas straminum suis propriis expensis et 

edificia huiusmodi in bona dispositione servabit ad jus coloni ultimo 

anno et quod ipse Johannes dicta bona dimittet bene et (dg: sufficient) 

#laudabiliter# disposita (dg: j) cum (dg: fij) fime dicto messe dicto 

ultimo anno item quod dictus Johannes munimina ad premissa spectantia 

dicto spacio durante tenebit in bona dispositione sic quod dicto Jacobo 

dampna exinde non eveniant et alter repromisit super omnia dictasque 

conditiones cum effectu adimplere. Testes Theodericus et Gerardus datum 

dominica post decollationem beati Johannis. 
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1184 f.183r. 

 in profesto Egidii: maandag 31-08-1405. 

 in festo Egidii: dinsdag 01-09-1405. 

 in vigilia Mathei: zondag 20-09-1405. 

 in crastino Egidii: woensdag 02-09-1405. 

 quinta post Egidii: donderdag 03-09-1405. 

 

BP 1184 f 183r 01 ma 31-08-1405. 

Wijtmannus zv Nijcholaus Wijthmans en Engbertus van Arle beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 50 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) te  betalen op straffe van 2. 

 

Wijtmannus filius Nijcholai Wijthmans et Engbertus de Arle promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc L aude scilde Francie 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena duorum. 

Testes Goeswinus et Jacobus datum (dg: in octavis Bartholomei) in (dg: f) 

profesto Egidii. 

 

BP 1184 f 183r 02 di 01-09-1405. 

Destijds had Nijcholaus zv Nijcholaus Willems soen gekocht van Zibertus zv 

Zibertus van Hoculem een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Margareta van Os enerzijds en erfgoed van Henricus die 

Wilde anderzijds. Later had Johannes nzvw Arnoldus Heijme gerechtelijk 

gekocht van Gerlacus van Zonne Arnts soen alle goederen van Nijcholaus zvw 

Nijcholaus Willems soen. Hr Theodericus Heijme kanunnik van de Sint-Jan in 

Den Bosch, als executor en verdeler van alle goederen van zijn broer 

voornoemde Johannes nzvw Arnoldus Heijme, verkocht thans aan Johannes zvw 

Ghibo van Best voornoemd huis en erf, dat nu gelegen is tussen erfgoed van 

Gerardus Wilde enerzijds en erfgoed van Johannes van Os zv Johannes 

anderzijds. Het huis was belast met lasten in de brief vermeld, de 

grondcijns en b-erfcijns geschat op een totaal van 9 pond 15 schelling 

geld. Arnoldus zvw voornoemde Johannes zal afstand doen. 

 

Notum sit universis quod cum Nijcholaus filius Nijcholai Willems soen 

domum et aream sitam in Busco (dg: d) in vico Orthensi inter hereditatem 

Margarete de !de Os ex uno et inter hereditatem Henrici die Wilde ex alio 

erga Zibertum filium Ziberti de Hoculem emendo acquisuisset prout in 

litteris cumque Johannes (dg: Heijme) filius naturalis quondam Arnoldi 

Heijme omnia bona Nijcholai filii Nijcholai quondam Willems soen erga 

Gerlacum de Zonne Arnts soen per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco emendo acquisuisset prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dominus Theodericus Heijme canonicus sancti 

Johannis ewangeliste in Busco tamquam executor et verus dispentor omnium 

bonorum dicti (dg: quondam) Johannis #sui fratris# filii naturalis 

quondam Arnoldi Heijme et ad hoc potens ut dicebat dictam domum et aream 

que nunc sita est inter hereditatem Gerardi Wilde ex uno et hereditatem 

Johannis de Os filii Johannis (dg: de Os) ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Ghibonis de Best supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem #ex parte sui et dicti sui fratris et suorum 

heredum# deponere exceptis oneribus in dictis litteris contentis atque 

(dg: hereditariis censibus ad summam) censu domini fundi et hereditariis 

censibus ad summam novem librarum et XV solidorum monete estimatis ut 

dicebat et quod ipse Arnoldum filium dicti quondam Johannis super 

premissis !ad jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes (dg: 

Theodericus et) Tijt et Gerardus datum in festo Egidii. 

 

BP 1184 f 183r 03 di 01-09-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Ghibo van Best beloofde aan voornoemde hr 

Theodericus 35 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 



Bosch’ Protocol jaar 1405 07.  14 

 

voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto domino Theoderico XXXV nu 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlems placken pro quolibet 

gulden ad pasche proxime futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 183r 04 zo 20-09-1405. 

Boudewinus van Rijswijc en Henricus van der Schalkenen, meesters van de 

kerkfabriek van Empel, verkochten aan mr Jacobus van Uden 5 hont land, in 

Empel, ter plaatse gnd die Hoecht, tussen voornoemde mr Jacobus enerzijds 

en Reijnerus Willems en wijlen Goeswinus Cnode anderzijds. 

 

-. 

Boudewinus de Rijswijc et (dg: Danijel Jans soen) #Henricus van der 

Schalkenen# magistri fabrice ecclesie de Empel (dg: ad) ad hoc potens ut 

dicebant quinque hont terre sita in parrochia de Empel in loco die Hoecht 

inter hereditatem magistri Jacobi de Uden ex uno et hereditatem Reijneri 

(dg: auri) Willems et quondam Goeswini Cnode ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt magistro Jacobo predicto promittentes sub 

obligatione omnium bonorum dicte fabrice #(dg: ac obligatione)# warandiam 

et obligationem deponere tamquam de hereditate ab aggere et censu 

quibuscumque libera. Testes Theodericus et Neijnsel datum in (dg: j) 

vigilia Mathei. 

 

BP 1184 f 183r 05 zo 20-09-1405. 

Hr Theodericus Heijme kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch machtigde Johannes 

van den Hautart en Arnoldus van de Dijk te manen en te vervolgen. 

 

Dominus Theodericus Heijme canonicus beati Johannis ewangeliste in Busco 

dedit et contulit Johanni van den Hautart et Arnoldo de Aggere et 

cuilibet eorum potestatem monendi et prosequendi etc ad revocationem etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 183r 06 zo 20-09-1405. 

Jutta wv Johannes Gorter verkocht aan haar zoon Petrus een n-erfcijns van 

25 oude Franse schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft van 

een hoeve {niet afgewerkt contract}. 

 

Jutta relicta quondam Johannis Gorter (dg: hereditarie) cum tutore 

hereditarie vendidit Petro suo filio hereditarium censum XXV aude scilde 

Francie solvendum hereditarie purificationis de et ex (dg: q) medietate 

mansi. 

 

BP 1184 f 183r 07 zo 20-09-1405. 

Jutta wv Johannes gnd Gorter droeg over aan Petrus, zv voornoemde Jutta en 

wijlen Johannes, het deel en recht dat aan haar behoort in alle goederen, 

die voornoemde Petrus verworven toen hij in de leefgemeenschap en kosten 

van voornoemde Jutta was. 

 

Jutta relicta quondam Johannis dicti Gorter cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes in omnibus et singulis bonis tam mobilibus quam 

immobilibus hereditariis et paratis que Petrus filius dictorum Jutte et 

quondam Johannis in convictu et expensis ipsius Jutte a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Petro suo filio promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum 

deponere. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 183r 08 wo 02-09-1405. 

Johannes zvw Johannes van den Brekelen wolwever droeg over aan zijn 

kinderen Matheus en Elizabeth zijn vruchtgebruik in 1 lopen land, gnd dat 
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Rade Streepken, in Esch, aan eerstgenoemde Johannes overgedragen door 

Johannes Scoenmaker. De brief overhandigen aan Elizabeth Scoenmaker. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis van den Brekelen textor laneorum 

usufructum sibi competentem in quadam lopinata terre dicta dat Rade 

Streepken sita in parrochia de Essche supportata primodicto Johanni a 

Johanne Scoenmaker prout in litteris legitime supportavit Matheo et 

Elizabeth eius liberis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum 

in crastino Egidii. Tradatur Elizabeth Scoenmaker. 

 

BP 1184 f 183r 09 do 03-09-1405. 

Voornoemde Matheus en Elizabeth verkochten voornoemde lopen land over aan 

hun tante Elizabeth dvw Johannes Scoenmaker. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Solvit. 

Dicti Matheus et Elizabeth cum tutore predictam lopinatam terre 

hereditarie vendiderunt Elizabeth filie quondam Johannis Scoenmaker eorum 

matertere (dg: per) supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum et dicti 

Johannis eorum patris et eius heredum deponere. Testes Theodericus et 

Neijnsel datum quinta post Egidii. 

 

BP 1184 f 183r 10 do 03-09-1405. 

Henricus van Kalker zvw Engbertus die Zegher verkocht aan Arnoldus zvw 

Henricus van Ghenen Enen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

aangelegen 10 lopen roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, ter plaatse gnd Laervoirt, tussen Johannes Albrechts soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met (1a) een b-erfcijns 

van 5 schelling zwarte Turnosen, (1b) een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) 5 

dagmaat beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Huestensche Broec, tussen kvw 

Gerardus Witloc enerzijds en Petrus die Rademaker anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 1½ gulden. 

 

Henricus de Kalker filius quondam Engberti die Zegher hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Henrici van Ghenen Enen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et X lopinatis terre 

siliginee sibi adiacentibus sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti 

ad locum dictum Crumvoirt (dg: inter hereditatem Johannis Albrec) in loco 

dicto Laervoirt inter hereditatem Johannis Albrechts soen ex uno et inter 

communitatem ex alio atque [ex] quinque diurnatis prati sitis in 

parrochia de Helvoert ad locum dictum Huestensche Broec inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi Witloc ex uno et inter hereditatem Petri die 

Rademaker ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu 

quinque solidorum nigrorum Turonensium et hereditaria paccione unius 

modii siliginis ex predictis domo et orto et X lopinatis terre et 

hereditario censu unius et dimidii florenorum ex predictis quinque 

diurnatis prati prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.183v. 

 quinta post Egidii: donderdag 03-09-1405. 

 

BP 1184 f 183v 01 do 03-09-1405. 

Johannes Molle droeg over aan Andreas zvw Mathijas Fijen soen van den 



Bosch’ Protocol jaar 1405 07.  16 

 

Sporct de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

Willelmus zv Willelmus van Beke beloofd had aan Hermannus Loden soen, met 

Pasen te leveren, gaande uit 4 morgen land, in het gebied van Herlaer, ter 

plaatse gnd int Dodebroec, tussen Aleijdis Pijekenvets en Johannes Wellens 

soen enerzijds en voornoemde Hermannus anderzijds, met een eind strekkend 

aan Johannis die Groet, welke pacht voornoemde Johannes Molle verworven had 

van voornoemde Hermannus Loden soen. 

 

Johannes Molle medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis 

#mensure de Busco# quam Willelmus filius Willelmi de Beke promiserat se 

daturum et soluturum Hermanno Loden soen hereditarie pasche ex quatuor 

jugeribus terre sitis in territorio de Herlaer in loco dicto int 

Dodebroec inter hereditatem Aleijdis Pijekenvets et (dg: Aleijdis) 

Johannis Wellens soen ex uno et inter hereditatem dicti Hermanni ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Johannis die Groet quam paccionem 

dictus Johannes (dg: die Groet) #Molle# erga predictum Hermannum Loden 

soen (dg: em) acquisierat prout in litteris #quas vidimus# hereditarie 

supportavit Andree filio quondam Mathije Fijen soen van den Sporct cum 

litteris et aliis et jure occacione promittes super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Goeswinus 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1184 f 183v 02 do 03-09-1405. 

Bertholdus zvw Happo zvw Johannes Happen soen droeg over aan zijn broers 

Arnoldus Ywijn en Happo, kvw voornoemde Happo, alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Happo, resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Aleijdis wv voornoemde 

Happo. 

 

Bertholdus filius quondam Happonis filii quondam Johannis Happen soen 

omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam Happonis successione 

advoluta et post mortem Aleijdis sue matris #relicte dicti quondam 

Happonis# successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Ywijn et Happoni fratribus 

suis liberis dicti quondam Happonis promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wolph et Neijnsel dartum 

quinta post Egidii. 

 

BP 1184 f 183v 03 do 03-09-1405. 

Gerardus van Amerzoijen zvw Henricus van Amerzoijen maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Henricus van 

Beke met zijn goederen. 

 

Gerardus de Amerzoijen filius quondam Henrici de Amerzoijen omnes et 

singulas venditiones alienationes et obligationes factas per Henricum de 

Beke cum quibuscumque suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 183v 04 do 03-09-1405. 

Johannes van Dijnther verkocht aan Leonius van Erpe zvw Petrus van Erpe (1) 

de helft die aan hem behoort in 2 morgen land, uit 6 morgen land gnd die 

Sceijnckel, ter plaatse gnd die Hoeven, naast die Hoevedijck enerzijds en 

Willelmus Kepken anderzijds, (2) de helft die aan hem behoort in 9 morgen 

land, ter plaatse gnd die Hoeven, in 2 kampen aldaar, tussen erfgoed dat 

behoort aan de kerk van Nuland enerzijds en Ghibo Buc en Emondus Spijerincs 

soen anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Johannes de Dijnther medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

duobus jugeribus terre de sex jugeribus terre dictis communiter die 

Sceijnckel sitis in loco dicto die Hoeven juxta aggerem dictum die 

Hoevedijck ex uno et inter hereditatem Willelmi Kepken ex alio atque 

medietatem ad se jure hereditario spectantem in novem jugeribus terre 
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sitis in dicto loco die Hoeven vocato in duobus campis ibidem inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Buc et Emondi Spijerincs soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Leonio (dg: fi) de Erpe filio quondam Petri de Erpe 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus et fossatis et slusis ad premissa spectantibus ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 183v 05 do 03-09-1405. 

Theoderica dv Johannes van Dijnther deed tbv voornoemde Leonius afstand van 

voornoemde helft. 

 

Quo facto Theoderica filia Johannis de Dijnther #cum tutore# super 

predictis medietate et jure ad opus dicti Leonii hereditarie renunciavit 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 183v 06 do 03-09-1405. 

Walterus zv Walterus zvw Walterus van Ourle machtigde zijn voornoemde vader 

Walterus te manen (1) alle cijnzen, renten en pachten, die behoren aan een 

altaar van eerstgenoemde Walterus, in de kerk van Esch, (2) zijn renten en 

tegoeden. 

 

Walterus filius Walteri filii quondam Walteri de Ourle dedit et contulit 

dicto Waltero suo (dg: filio) patri potestatem monendi et via juris si 

opus fuerit assequendi omnes et singulos census redditus et pacciones 

(dg: dicti) ad quoddam altare ipsius Walteri primodicti situm in (dg: 

parrochia de) ecclesia de Essche spectantes necnon quoscumque redditus et 

credita ipsius Walteri primodicti qui et que sibi debentur et debebuntur 

a personis qubuscumque usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 183v 07 do 03-09-1405. 

Eustatius van Hedichuzen procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf uit 

aan Walterus van der Voirt een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd 

Vorstenbosch, tussen Johannes van Zochel enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan Petrus Balijart; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit Walterus. 

Eustatius de Hedichuzen procurator mense sancti spiritus in Busco #de 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense# (dg: unam sex) peciam 

terre sitam in parrochia de Dijnther ad locum dictum Vorstenbosch inter 

hereditatem Johannis de Zochel ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Petri Balijart ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Waltero van der (dg: Vonderen ab) Voirt ab eodem 

hereditarie possidendam pro oneribus exinde prius solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda dicte mense ab alio purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens sub (verbeterd uit: super) (dg: omnia) #obligatione 

omnium bonorum dicte mense# warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 183v 08 do 03-09-1405. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Eustatius, tbv het Geefhuis, 11 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, en ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1408) te betalen en 

te leveren. 
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Dictus Walterus promisit super omnia dicto Eustatio ad ppus dicte mense 

XI Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem et dimidium 

modium siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. 

 

BP 1184 f 183v 09 do 03-09-1405. 

Aleijdis dvw Johannes Blaffart alias gnd van der Horst en haar momber 

Leonius nzv Willelmus Lucaes soen van Erpe verkochten aan hr Johannes van 

der Horst priester zvw voornoemde Johannes Blaffart het vruchtgebruik dat 

aan voornoemde Aleijdis behoort in een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van 

Helmond, die Deijnaldus van Vladeracken van Arle zv Johannes van Arle met 

Lichtmis op het onderpand moet leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goet 

{f.184r} ter Poerten, van wijlen voornoemde Johannes Blaffarts, in Aarle 

bij Beke. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis Blaffart alias dicti van der Horst et cum 

ea Leonius filius naturalis Willelmi Lucaes soen van Erpe tamquam tutor 

ab ea electus et ei a judice rite datus usufructum dicte Aleijdi 

competentem in hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de 

Helmont quam Deijnaldus de Vladeracken de Arle (dg: et) filius Johannis 

de Arle solvere tenetur hereditarie purificationis et supra mansum 

infrascriptum tradenda ex quodam manso terre dicto tGoet 

 

1184 f.184r. 

 quinta post Egidii: donderdag 03-09-1405. 

 

BP 1184 f 184r 01 do 03-09-1405. 

ter Poerten dicti quondam Johannis Blaffarts sito in parrochia de Arle 

prope Beke atque ex omnibus edificiis agris terris pratis pascuis 

piscariis et juribus et ceteris attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

(dg: hereditarie v) legitime vendiderunt domino Johanni (dg: Fl Blaff) 

van der Horst presbitro filio dicti quondam Johannis Blaffart 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum deponere. 

 

BP 1184 f 184r 02 do 03-09-1405. 

Hiervan een instrument maken en toevoegen dat ze op de bijbel zweerden 

nimmer rechten op voornoemd vruchtgebruik te zullen doen gelden. {Niet 

afgewerkte akte}. 

 

Et fiet instrumentum (dg: si) super eodem addendo quod (dg: promiserunt 

jur) juraverunt tactis sacrosanctis #quod# presument se jus in (dg: 

premissis habere) predicto usufructu habere. 

 

BP 1184 f 184r 03 do 03-09-1405. 

(dg: Ludekinus). 

 

BP 1184 f 184r 04 do 03-09-1405. 

Ludekinus metten Ymen zvw Cristianus van Zeelst verkocht aan Aghata wv 

Godefridus van Hal (1) ¼ deel dat behoorde aan Ghibo Keijot in 4 dagmaten 

beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Theeder Beemt, achter de 

plaats gnd Haemsdonc, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Johannes 

Dircs soen anderzijds, (2) 2/3 deel dat aan voornoemde Ghibo behoorde in 3 

dagmaten beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rijebeemt, tussen 

voornoemde Johannes Dircs soen en kinderen gnd Cnoden Kijnderen enerzijds 

en Jacobus van Wijel, kvw Goeswinus van Beke en kvw Goeswinus van Hal 

anderzijds, belast met de grondcijns. 
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Solvit II boddreger. 

Ludekinus metten Ymen #filius quondam Cristiani de Zeelst# quartam partem 

que ad Ghibonem Keijot spectabat in quatuor diurnatis pratis sitis in 

parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Theeder Beemt retro 

locum dictum Haemsdonc (dg: ex uno) inter hereditatem Johannis de Aggere 

ex uno et inter hereditatem Johannis Dircs soen ex alio atque duas 

tercias partes que ad dictum Ghibonem spectabant in tribus diurnatis 

prati sitis in dicta parrochia ad locum dictum Rijebeemt (dg: inter 

hereditatem Jacobi de Wijel ex uno et) inter hereditatem dicti Johannis 

Dircs soen et hereditatem liberorum dictorum Cnoden Kijnderen (dg: ex 

alio et) ex uno et inter hereditates Jacobi de Wijel et hereditatem 

liberorum quondam Goeswini de Beke et hereditatem liberorum quondam 

Goeswini de Hal ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad 

predictum Ghibonem pertinere consueverant (dg: hereditarie v) ut dicebat 

hereditarie vendidit Aghate relicte quondam Godefridi de Hal promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes Theodericus et Wolph datum quinta post Egidii. 

 

BP 1184 f 184r 05 do 03-09-1405. 

Theodericus van den Broec smid beloofde aan Engbertus Delft 30 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Allerheiligen 

aanstaande (zo 01-11-1405) te betalen, en 34 gulden van gelijke waarde en 

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

 

Theodericus van den Broec faber promisit super omnia Engberto Delft #XXX# 

(dg: XL) gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos et 

XXXIIII gulden similis valoris et tres et dimidiam gemeijn placke ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 184r 06 do 03-09-1405. 

Martinus van Vucht gaf uit aan Petrus Berthen een kamer met ondergrond uit 

twee kamers met ondergronden, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kerkstraat naar de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus Hadewigen 

enerzijds en erfgoed van Franco Munter anderzijds, te weten de kamer naast 

voornoemd erfgoed van Henricus Hadewigen, met de helft van de tussenwand 

tussen de beide kamers, welke kamer met helft van de tussenwand voornoemde 

Martinus gekocht had van Gerardus Hadewigen soen van Weert; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen in de brief vermeld en thans voor een n-erfcijns 

van 30 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. 

 

Solvit Petrus. 

Martinus de Vucht unam cameram cum suo fundo de duabus cameris cum suis 

fundis sitis in Busco in vico tendente a vico ecclesie versus vicum 

dictum Colperstraet inter hereditatem Henrici Hadewigen ex uno et inter 

hereditatem Franconis Munter ex alio scilicet illam cameram cum suo fundo 

que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti Henrici Hadewigen 

cum medietate (dg: parite) parietis interstitialis stantis inter duas 

cameras predictas quam cameram cum suo fundo et cum medietate dicti 

parietis dictus Martinus erga Gerardum Hadewigen soen de Weert emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie supportavit Petri 

Beerthen) #simul# cum litteris et aliis et jure (dg: promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) dedit ad 

hereditarium censum Petro Berthen ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus in dictis litteris contentis dandis etc atque pro hereditario 

censu XXX solidorum monete dando sibi ab alio mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex premissis promittens super omnia ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 184r 07 do 03-09-1405. 

Aleijdis wv Johannes Sceijvel zvw Rutgheruss van Kessel en Rutgherus, zv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes, verkochten aan Arnoldus van der 

Heijden bakker ½ bunder beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Bloc, 

tussen Oda Demens en haar kinderen enerzijds en Henricus Rovers soen 

anderzijds, strekkend vanaf de waterlaat tot aan de sloot gnd Hoefgrave, 

belast met de waterlaat en Hoevedijc. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis Sceijvel filii quondam Rutgheri de 

Kessel cum tutore et Rutgherus filius dictorum Aleijdis et quondam 

Johannis (dg: dimidetis) dimidium bonarium prati situm in parrochia de 

Roesmalen in loco dicto in den Bloc inter hereditatem Ode Demens et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers soen ex alio tendens 

ab aqueductu ad fossatum dictum Hoefgrave ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo van der Heijden #pistori# (dg: filio quondam Petri) 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis aqueductu et aggere dicto Hoevedijc ad 

ipsum spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 184r 08 do 03-09-1405. 

Aleijdis wv Johannes Bathen soen droeg over aan Volcwinus van Amersfoirt 

zvw Arnoldus Volken soen als ev Elizabeth, dv voornoemde Aleijdis en wijlen 

Johannes, haar vruchtgebruik in de helft, die behoorde aan wijlen 

voornoemde Johannes, in de windmolen met ondergrond en toebehoren, in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Beurde. De brief overhandigen aan Gerardus Bathen 

soen. 

 

Tradatur Gerardo Bathen soen. 

Aleijdis relicta quondam Johannis Bathen soen cum tutore usufructum sibi 

competentem in medietate que ad dictum quondam Johannem spectabat in 

molendino venti cum suis fundo et attinentiis universis (dg: quor) sito 

in Busco ad locum dictum Buerde ut dicebat legitime supportavit Volcwino 

de Amersfoirt filio quondam Arnoldi Valken soen tamquam marito legitimo 

Elizabeth sue uxoris filie dictorum Aleijdis et quondam Johannis 

promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Theodericus et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 184r 09 za 05-09-1405. 

Voornoemde Volcwinus van Amersfoirt zvw Arnoldus Volken soen ev Elizabeth, 

dvw Johannes Bathen soen en Aleijdis, droeg over aan Gerardus Bathen soen, 

tbv hem en hr Ghisbertus Bathen soen kanunnik van Sint-Petrus in Luik, de 

helft van (1) voornoemd erfgoed dat 55 voet lang is en 55 voet breed, in 

Den Bosch, ter plaatse gnd Beurde, buiten de stadsmuur, tussen erfgoed van 

Theodericus zvw Martinus van Meghen enerzijds en een gemene steeg aldaar 

anderzijds, (2) van een deel van een tuin, dat 20 voet breed is, naast 

voornoemd erfgoed, strekkend vanaf {f.184v} dat voornoemde erfgoed tot aan 

de stroom aldaar, (3) de helft van de windmolen op eerstgenoemd erfgoed, 

aan Johannes zvw Johannes Bathen soen verkocht door Johannes zv Henricus 

van Orthen, van welke helft Aleijdis wv Johannes Bathen soen haar 

vruchtgebruik had overgedragen aan voornoemde Volcwinus. Volcwinus zal de 

lasten van zijn kant, van de kant van wijlen voornoemde Johannes zvw 

Johannes Bathen soen en van Johannes, zvw voornoemde Johannes en zwager van 

voornoemde Volcwinus, afhandelen. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Dictus Volcwinus maritus etc medietatem eiusdem hereditatis LV pedatas in 

longitudine et LV pedatas in latitudine continentis site in Busco in loco 

dicto Buerde extra murum oppidi de Busco inter hereditatem Theoderici 

filii quondam Martini de Meghen ex uno et inter communem stegam ibidem ex 

alio atque cuiusdam partis orti viginti pedatas in latitudine continentis 
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contigue predictam hereditatem siti tendentis  

 

1184 f.184v. 

 sabbato post Egidii: zaterdag 05-09-1405. 

 sexta post Egidii: vrijdag 04-09-1405. 

 

BP 1184 f 184v 01 za 05-09-1405. 

a dicta hereditate ad aquam ibidem currentem simul cum medietate (dg: 
?ter) molendini venti consistentis supra hereditatem primodictam venditam 

Johanni filio quondam Johannis Bathen soen a Johanne filio Henrici de 

Orthen prout in litteris et de qua medietate Aleijdis relicta quondam 

Johannis Bathen soen suum usufructum sibi in premissis competentem 

legitime supportaverat Volcwino predicto ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo Bathen soen ad opus sui et ad opus domini Ghisberti 

Bathen soen canonici sancti Petri Leodiensis cum litteris et #aliis# 
!jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Johannis filii quondam 

Johannis Bathen soen et Johannis filii dicti quondam Johannis sororii 

eiusdem Volcwini deponere et eundem super premissis ad opus dicti Gerardi 

et domini Ghisberti faciet renunciare et ratam servare. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1184 f 184v 02 za 05-09-1405. 

Volcwinus zvw Arnoldus Volken soen ontlastte Theodericus Bathen soen en 

Godefridus van Rode van alle goederen, die voornoemde Theodericus en 

Godefridus beloofd hadden aan voornoemde Volcwinus en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Johannes Bathen soen. 

 

Volcwinus filius quondam Arnoldi Volken soen palam quitavit Theodericum 

Bathen soen et Godefridum de Rode ab omnibus bonis que dicti Theodericus 

et Godefridus promiserant dicto Volcwino cum Elizabeth sua uxore filia 

(dg: dicti quo) quondam Johannis Bathen soen. Testes Theodericus et Tijt 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1184 f 184v 03 vr 04-09-1405. 

Hr Franco Hoefslegher persoon van Vijlhans machtigde Henricus Groij en 

Arnoldus van de Dijk te beslissen over een geschil tussen voornoemde hr 

Franco en zijn erfgenamen enerzijds en Henricus Geffen Jans soen 

anderzijds, wegens de aanspraak van voornoemde Henricus op een b-erfcijns 

van 16 pond geld en achterstallige termijnen, waarvan voornoemde Henricus 

pretendeert dat die aan hem betaald moeten worden, gaande uit een huis en 

erf2 van wijlen Henricus van der Cloet. 

 

Dominus Franco Hoefslegher (dg: ?pv) persona personatus de (dg: Ve) 

Vijlhans dedit et contulit Henrico Groij et Arnoldo de Aggere et cuilibet 

ipsorum plenam ac liberam potestatem disponendi et ar[?guen]di cum et 

super certis litigis aut causa pendente inter dictum dominum Franconem 

(dg: ex una parte et) et suos (dg: in hoc s) coheredes ex una parte et 

Henricum Geffen Jans soen ex alia parte occacione impetitionis facte per 

dictum Henricum de hereditario censu XVI librarum monete atque de (dg: 

aur) arrestadiis inde restantibus quem dictus Henricus sibi solvendum 

pretendit habere ex domo et area quondam Henrici van der Cloet et cum 

hiis omnia et singula faciendi que dictus dominus Franco cum premissis 

facere posset si personaliter interesset salvo tamen quod quidquid in 

premissis ageretur aut perficietur per prefatos Henricum et Arnoldum seu 

                         
2 Zie BP 1182 p 802v 03 di 04-04-1402, Henricus van de Kloot en Agnes dv Franco Hoefsleger 
hadden een natuurlijke dochter Sophia, die getrouwd was met Wijchmannus zv Nijcholaus 

Wijchmans soen. 

Zie BP 1183 f 227v 07 do 20-12-1403, Henricus van Geffen Jans soen was echtgenoot van Sophija 

ndvw Johannes van de Kloot. 

Mogelijk is er een verband met twee cijnzen van elk 8 pond die gemaand werden in BP 1179 p 

566v 10 ma 02-06-1393, gaande een erfgoed resp. twee stenen huizen in de Orthenstraat. 
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eorum alterum (dg: quod hoc scilicet) quod hoc perficietur recipietur et 

omnino perficietur ad opus eiusdem domini Franconis promittens idem 

dominus Franco super omnia ratam servare perpetue ad opus omnium quorum 

interesset. Testes Theodericus et Gerardus datum sexta post Egidii. 

 

BP 1184 f 184v 04 vr 04-09-1405. 

Voornoemde hr Franco machtigde voornoemde Heijmericus en Arnoldus te manen 

etc. 

 

Dictus dominus Franco dedit dictis Heijmerico et Arnoldo et eorum alteri 

potestatem monendi etc ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 184v 05 vr 04-09-1405. 

Godefridus Martens van Eijckelberge ev Margareta dvw Danijel van Vlijerden 

gaf uit aan Johannes van den Eijnde van den Huijsberge een kamp, gnd een 

weijcamp, van wijlen voornoemde Danijel, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

ter plaatse gnd Heezer Vlierdt, tussen erfgoed van heren, dekaan en kapitel 

van de Sint-Janskerk in Den Bosch enerzijds en Gerongius Betten soen en 

zijn medeërfgenamen anderzijds, met een eind strekkend aan Yda Loijers en 

wijlen Gerardus Mijchiels en met het andere eind aan roggeland van wijlen 

Henricus Gobelens; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 6 pond, 1 

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

gerekend, aan Johannes van Dijnter te betalen in afkorting van een cijns, 

die Johannes van Dijnter beurt van voornoemde Johannes van den Eijnde en 

die gaat uit voornoemd kamp en andere erfgoederen van wijlen voornoemde 

Danijel. Voornoemde Johannes van den Eijnde beloofde op verband van 10 

lopen land, gnd Tielkens Hoeve, in Rosmalen, ter plaatse gnd Huijsberch, 

tussen Johannes Kemerlinc enerzijds en Margareta wv Gerardus Arnts soen 

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

aan voornoemde Gerongius Betten en zijn kinderen, en op verband van andere 

goederen van voornoemde Johannes van den Eijnde, die hij heeft en zal 

verkrijgen, voornoemde cijns uit voornoemd kamp voortaan te betalen, zó dat 

voornoemde Godefridus en andere goederen van wijlen voornoemde Danijel van 

Vlijerden daarvan geen schade ondervinden. 

 

Duplicetur. 

Godefridus (dg: Mar) Martens de Eijckelberge maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Danijelis de Vlijerden quendam campum 

dictum een (dg: weijnc) weijcamp dicti quondam Danijelis situm in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze in loco dicto (dg: die) 

Heezer Vlierdt inter hereditatem dominorum decani et capituli ecclesie 

beati Johannis ewangeliste in Busco ex uno et inter hereditatem Gerongii 

Betten soen et eius coheredum ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Yde Loijers et hereditatem quondam Gerardi Mijchiels et cum 

reliquo fine ad terram siligineam quondam Henrici Gobelens ut dicebat 

(dg: dedit ad hereditarium censum Johanni van den Eijnde hereditarie 

vendidit) #dedit ad hereditarium censum# Johanni van den Eijnde van den 

Huijsberge (dg: promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis) ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu sex librarum (dg: antiq) grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in ipso censu computato 

dando et solvendo Johanni de Dijnter in abbrevationem census quem 

Johannes de Dijnter ex predicto campo et !in quibusdam aliis 

hereditatibus dicti quondam Danijelis solvendum (dg: habuit) habet a 

Johanne van den Eijnde predicto anno quolibet terminis et loco ad hoc 

debitis et consuetis promittens super omnia habita et habenda warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

insuper sub obligatione X lopinatarum terre dictarum Tielkens Hoeve 

prefati Johannis van den Eijnde sitarum in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Huijsberch inter hereditatem Johannis Kemerlinc ex uno et 

inter hereditatem Margarete relicte quondam Gerardi Arnts soen ex alio 
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tendentium cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Gerongii Betten et eius liberorum ut dicebat atque sub 

obligatione omnium aliorum bonorum dicti Johannis van den Eijnde ab eo 

habitorum et habendorum quod ipse (dg: predictus) predictum censum exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet #ex campo 

predicto# quod nec dicto Godefrido nec ad et supra quecumque alia bona 

dicti quondam Danijelis de Vlijerden dampna exinde eveniant in futurum. 

Testes Theodericus et Goeswinus datum sexta post Egidii. 

 

BP 1184 f 184v 06 za 05-09-1405. 

Johannes Hullinc ev Mechtildis dv Jacobus zvw Marcelius van Ende droeg over 

aan zijn zwager Marcelius zv voornoemde Jacobus alle goederen, die aan 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Mechtildis gekomen waren na overlijden 

van Clemenca gnd Clemeijns, mv voornoemde !Johannes en Mechtildis, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Jacobus. De koopsom 

is voldaan. 

 

Johannes Hullinc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

Jacobi filii quondam Marcelii de Ende omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata dictis Johanni et Mechtildi sue uxori de 

morte quondam Clemence dicte Clemeijns matris !dictorum #Johannis et# 

Mechtildis successione advoluta et post mortem dicti Jacobi advolvenda 

quocumque locorum consistentia ut dicebat hereditarie supportavit 

Marcelio (dg: filio quondam d) suo sororio filio dicti Jacobi promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui 

(?dg: et dicte) sue uxoris deponere et recognovit primodictus Johannes 

sibi per dictum suum sororium fore satisfactum de (dg: centum) toto 

pretio aut pecunia sibi occacione premissorum competente. Testes Berwout 

et Neijnsel datum sabbato post Egidii. 

 

1184 f.185r. 

 sabbato post Egidii: zaterdag 05-09-1405. 

 in profesto nativitatis Marie: maandag 07-09-1405. 

 in crastino nativitatis Marie: woensdag 09-09-1405. 

 

BP 1184 f 185r 01 za 05-09-1405. 

Johannes zvw Laurencius van Baest van Essche beloofde aan Eustacius van 

Hedichuijsen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 9 mud 3 zester togge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) in Den Bosch te leveren, en 

8½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Laurencii soen van Baest #de Essche# promisit 

super omnia Eustacio de Hedichuij-(dg: sen)-#sen# ad opus mense sancti 

spiritus in Buscoducis IX modios et III sextarios siliginis mensure de 

Buscoducis et in Busco tradendos ad (dg: pur) purificationis proxime 

futurum persolvendos et (dg: novem) #octo et dimidium# modios siliginis 

mensure predicte a festo purificationis proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendos. Testes Neijnsel et Gerardus datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1184 f 185r 02 ma 07-09-1405. 

Aleijdis wv Herbertus gnd Hepken zvw Johannes Happen soen en de broers 

Johannes, Bertholdus, Arnoldus Ywijn en Happo, kv voornoemde Aleijdis en 

wijlen Herbertus, droegen over aan Johannes die Weder van Helmont (1) het 

deel, dat aan hen behoort en dat aan voornoemde kinderen zal behoren na 

overlijden van voornoemde Aleijdis, in een huis en erf van wijlen Hertghen 

Kersmaker, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Meghen perkamentmaker enerzijds en erfgoed van Willelmus zv Willelmus 

Horstman anderzijds, (2) het achterhuis en erf, gelegen achter eerstgenoemd 

huis en erf, met alle wegen en toebehoren van dit achterhuis, welke 

voornoemde huizen en erven met wegen en toebehoren wijlen voornoemde 
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Herbertus Hepken gekocht had van zijn broer Johannes van Wetten zvw 

voornoemde Johannes Happen soen. De gezusters Sophia en Elizabeth, sv 

voornoemde broers, zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Aleijdis relicta quondam Herberti dicti Hepken filii quondam Johannis 

Happen soen cum tutore #hier BP 1184 f 185r 03 invoegen# (dg: usufructum 

sibi competentem #totam partem et omne [jus]#) in domo et area quondam 

(dg: ?Henrici) Hertghen Kersmaker sita in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Johannis de Meghen pergamenificis ex uno et inter 

hereditatem Willelmi filii Willelmi Horstman ex alio atque domum et aream 

posteriorem sitam retro domum et aream supradictam cum omnibus et 

singulis viis et attinentiis dicte domus et aree posterioris quas domos 

areas cum suis viis et attinentiis predictas predictus quondam Herbertus 

Hepken erga Johannem de Wetten #suum fratrem# filium (dg: q) dicti 

quondam Johannis Happen soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Johanni (dg: Bertoldo Arnoldo Ywijn et Happoni 

fratribus ad opus eorum et ad opus Sophie et Elizabeth sororum suarum 

filiarum liberorum) die Weder de Helmont supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et (dg: dic) suorum heredum 

deponere et quod ipsi predictas Sophiam et Elizabeth perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in permissis habere. Testes (dg: 

Goeswinus) Theodericus  Goeswinus et Gerardus datum in profesto 

nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 185r 03 ma 07-09-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 185r 02}. 

Johannes Bertholdus Arnoldus Ywijn et Happo #fratres# liberi dictorum 

Aleijdis et quondam Herberti totam partem et omne jus eis competentes ac 

dictis liberis post decessum dicte Aleijdis competituras in. 

 

BP 1184 f 185r 04 ma 07-09-1405. 

Hr Gerardus priester, zijn zuster jkvr Elizabeth wv Arnoldus van der Hulpen 

en Henricus Kuijcman zvw Johannes van Mijerop verkochten aan Gerardus 

Bathen soen, tbv hr Ghisbertus Bathen soen kanunnik van Sint-Petrus in Luik 

bv voornoemde Gerardus, een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande (1) uit een kamp, gnd Weijcamp, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den Oel, tussen voornoemde verkopers 

enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, (2) een beemd, gnd den 

Nederen Beemt, gelegen aan het eind van voornoemd kamp, tussen erfgoed gnd 

den Breden Beemt van voornoemde verkopers enerzijds en akkerland van 

voornoemde verkoper anderzijds, strekkend vanaf voornoemd kamp tot aan 

voornoemd water gnd die Dommel. Herschreven door Godefridus Boest, in 

opdracht van Johannes Monix ?en Nijcolaus van Berze en de zijnen. 

 

Dominus Gerardus presbiter domicella Elizabeth eius soror relicta quondam 

Arnoldi van der Hulpen (dg: cum) cum tutore et Henricus Kuijcman filius 

quondam Johannis de Mijerop hereditarie vendiderunt Gerardo Bathen soen 

ad opus domini Ghisberti Bathen soen (dg: s) canonici sancti Petri 

Leodiensis fratris dicti Gerardi hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam campo dicto Weijcamp sito in parrochia de Rode 

sancte Ode !Ode ad locum dictum in den Oel inter hereditatem dictorum 

venditorum ex uno et inter aquam dictam !dictam die Dommel ex alio atque 

ex quodam prato (dg: sito) dicto den Nederen Beemt sito ad finem dicti 

campi inter hereditatem dictam den Breden Beemt dictorum venditorum ex 

uno et inter terram arabilem dictorum venditorum ex alio tendente a dicto 

campo ad predictam aquam die Dommel vocatam ut dicebant promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Theodericus et Goeswinus datum supra. 

Mandatum est rescribi per Johannem Monix et Nijcolai de Berze et suorum. 
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Et est rescripta per Godefridum Boest. 

 

BP 1184 f 185r 05 ma 07-09-1405. 

Henricus Ghisel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Ghisel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 185r 06 wo 09-09-1405. 

Mechtildis van den Werve droeg over aan Sijmon Wuest zvw Johannes Wuest een 

huis en erf, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kerkstraat naar 

de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes Krullen enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Scijnle anderzijds, welk huis en erf voornoemde Mechtildis 

gerechtelijk gekocht had van mr Johannes van Hees, zoals in een brief 

staat, waarin voorts wordt vermeld (1) een b-erfcijns van 30 schelling geld 

die aan de infirmarie moet worden betaald. Voornoemde Mechtildis en 

Aleijdis van Hedichuzen, meesteressen van de infirmarie van het Groot 

Begijnhof in Den Bosch, beloofden dat, indien er bevonden wordt dat er, 

buiten voornoemde b-erfcijns van 30 schelling geld, uit voornoemd huis en 

erf méér betaald moet worden dan (2) een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld aan het klooster van de baggarden in Den Bosch, (3) een 

b-erfcijns van 10 schellling voornoemd geld aan dekaan en kapittel van de 

kerk in Den Bosch, dat dan voornoemde infirmarie dat meerdere in mindering 

zal brengen op voornoemde b-erfcijns van 30 schelling. 

 

Solvit. 

Mechtildis van den Werve #cum tutore# domum et aream sitam in Busco in 

viculo tendente a vico (dg: -lo) ecclesie versus vicum dictum 

Colper[str]aet inter hereditatem Johannis (dg: Cru) Krullen et inter 

hereditatem Johannis de Scijnle quam domum et aream dicta Mechtildis erga 

magistrum Johannem de Hees per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Sijmoni Wuest filio quondam Johannis Wuest cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: promiserunt) insuper dicta Mechtildis et Aleijdis de 

Hedichuzen magistre et gubernatrices infirmarie maioris curie beghinarum 

in Busco (dg: p) cum tutore promiserunt sub obligatione omnium bonorum 

dicte infirmarie (dg: sci) si preter hereditarium censum triginta 

solidorum monete in supratactis litteris contentum inventum fuerit plus 

esse solvendum annuatim ex domo et area predicta quam hereditarius census 

XX solidorum dicte monete conventui baggardorum in Busco et quam 

hereditarius census X solidorum dicte monete #decano et capitulo ecclesie 

de Busco# quod dicta infirmaria illud plus prefato Sijmoni de predicto 

(dg: s) censu XXX solidorum ad ipsam infirmariam spectante singulis annis 

defalcabit et ipsum Sijmonem et predictam eius domum et aream ab 

huiusmodi pluri relevabit et indempnes servabit. Testes Theodericus et 

Neijnsel datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 185r 07 wo 09-09-1405. 

Aleijdis dvw Gerardus van den Velde maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen Engbertus van 

den Venne. 

 

Aleijdis filia quondam Gerardi van den Velde omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis 

quondam (dg: Ger) Engberti van den Venne calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 185r 08 wo 09-09-1405. 

Aleijdis dvw Gerardus van den Velde van Stiphout maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Zebertus zvw 
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Engbertus van Krekelhoven met zijn goederen. 

 

Aleijdis filia quondam Gerardi van den Velde de Stiphout omnes et 

singulas venditiones alienationes et obligationes factas per Zebertum 

filium quondam Engberti de Krekelhoven cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 185r 09 wo 09-09-1405. 

Heilwigis Braems dvw Johannes Braems droeg over aan Eustacius van 

Hedechusen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 3 pond 10 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed eertijds van Arnoldus Paeschdach, nu behorend aan Hermannus 

van Berle, enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus van Orthen, nu behorend 

aan Jutta van Orthen, anderzijds, welke cijns aan voornoemde Heilwigis was 

verkocht door Johannes van Hedel {f.185v} zvw Johannes Mersman van Hedel. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Heilwigis Braems filia quondam Johannis Braems #cum tutore# hereditarium 

censum trium librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex domo et area sita in Busco 

in vico Hinthamensi inter hereditatem dudum Arnoldi Paeschdach (dg: ex 

uno) nunc ad Hermannum de Berle spectantem ex uno et hereditatem quondam 

Arnoldi de Orthen nunc ad Juttam de Orthen spectantem ex alio venditum 

(dg: sibi) dicte Heilwigi a Johanne de Hedel 

 

1184 f.185v. 

 in crastino nativitatis Marie: woensdag 09-09-1405. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 

BP 1184 f 185v 01 wo 09-09-1405. 

filio quondam Johannis Mersman de Hedel prout in litteris hereditarie 

supportavit Eustacio de Hedechusen ad opus mense sancti spiritus in Busco 

cum litteris et jure #et arrestadiis# promittens cum tutore super omnia 

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

Gerardus datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 185v 02 wo 09-09-1405. 

Voornoemde Eustacius als procurator van het Geefhuis beloofde aan 

voornoemde Heijlwigis en, na haar overlijden, aan Hilla dvw Wijnricus 

Plattijnmakers, een lijfrente van 3 pond 10 schelling geld, een helft te 

betallen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit alle 

goederen van het Geefhuis. 

 

Dictus Eustacius (dg: cum) tamquam procurator dicte mense cum consensu 

provisorum eiusdem mense promisit sub obligatione omnium bonorum dicte 

mense quod dicta mensa dabit et solvet dicte Heijlwigi ad eius vitam et 

post decessum eiusdem Heilwigis Hille filie quondam Wijnrici 

Plattijnmakers vitalem pensionem trium librarum et decem solidorum monete 

anno quolibet quamdiu dicte Heilwigis (dg: vel) Hilla aut earum altera 

vixerit in humanis et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

omnibus et singulis bonis dicte mense quocumque locorum consistentibus 

tali conditione quod cum ambe mortue fuerint erit quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 185v 03 wo 09-09-1405. 

Eefsa dvw Walterus Bije van Orthen droeg over aan haar broer Johannes die 

Bije van Orthen alle goederen die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar ouders. 
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Solvit II boddreger. 

Eefsa filia quondam Walteri Bije de Orthen cum tutore omnia et singula 

bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni die Bije de Orthen suo fratri 

promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 185v 04 wo 09-09-1405. 

Ghibo Lambrechts soen van Beilver beloofde aan Hilla van Catwijc een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis op het Groot 

Begijnhof in Den Bosch, in het huis van voornoemde Hilla, te leveren. 

 

Ghibo Lambrechts soen de Beilver promisit super omnia habita et habenda 

se daturum et soluturum Hille de Catwijc vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Hille et non 

ultra nativitatis Domini et supra (dg: beg) magnam curiam beginarum in 

Busco tradendam #in domo eiusdem Hille# et cum mortua fuerit erit quitum. 

Testes (dg: Tijt) Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 185v 05 wo 09-09-1405. 

Willelmus van Volkel, gemachtigd door hr Goeswinus van Lijenden ridder, 

verhuurde aan diens schoonzoon Arnoldus Stamelart van Uden alle goederen, 

zowel cijnsgoederen als feodale goederen, van wijlen Marcilius van Os, die 

nu volgens het recht van vruchtgebruik behoren aan voornoemde hr Goeswinus 

en zijn echtgenote vrouwe Sophija wv Marcilius van Os, voor de duur van het 

leven van voornoemde Sophija, voor de grondcijns, 20 schelling geld en 

thans voor een jaarlijkse rente van 150 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 10 Vlaamse plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, op Sint-

Servatius aan voornoemde Willelmus te betalen, voor het eerst over 3 jaar 

(ma 13-05-1409). Voornoemde vrouwe Sophija en Goeswinus zv voornoemde hr 

Goeswinus stemden met de verhuur in. 

 

Willelmus de Volkel potens ad hoc (dg: ut dicebat) a domino Goeswino de 

Lijenden milite ut dicebat omnia et singula bona hereditaria ac 

hereditates quascumque #tam censualia et feodalia# quondam Marcilii de Os 

nunc ad dictum dominum Goeswinum et dominam Sophijam legitimam eius 

conthoralem #relictam quondam Marcilii de Os# jure usufructuario 

spectantes et quas dicti dominus Goeswinus et domina Sophija pronunc 

possident jure usufructuario ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Arnoldo Stamelart de Uden eius genero ab eodem Arnoldo quamdiu dicta 

domina Sophija vixerit in humanis (dg: possidennda) et non ultra 

possidenda pro (dg: oneribus) #censu fundi et XX solidis monete# exinde 

de jure solvendis dandis et solvendis etc atque pro annuo redditu centum 

et quinquaginta nu Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlems placken 

seu valorem dando dicto Willelmo #(dg: et Lamberto)# anno quolibet ad 

vitam dicte Sophije et non ultra in (dg: f) mense maii scilicet in die 

beati Servacii et pro primo termino a festo Servacii proxime futuro ultra 

tres annos #promittens super omnia ratam servare#. Quo facto dicta 

dominia Sophija et Goeswinus (dg: eius) filius dicti domini Goeswini 

dicte (dg: donationi) locacioni facte ut premittitur suum consensum 

adhibuerit! promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare 

(dg: promittens super omnia ratam servare) et alter repromisit super 

omnia habita et habenda. Testes Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 185v 06 wo 09-09-1405. 
vrouwe Sophija (*†) Marcilius van Os 

  (**) hr Goeswinus van Lijenden ridder; 

   Hr Goewinus heeft een zoon Goeswinus, 

   waarschijnlijk niet verwekt bij vrouwe Sophija. 

1. jkvr Theoderica, dvw Marcelius van Os en vrouwe Sophija, 

(*) Arnoldus Stamelart van Uden. 

Arnoldus Stamelart van Uden ev jkvr Theoderica dvw Marcelius van Os, door 

wijlen voornoemde Marcilius verwekt bij vrouwe Sophija die nu echtgenote is 
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van hr Goeswinus van Lijende, verklaarde van voornoemde vrouwe Sophija 

ontvangen te hebben alle kleinodiën, gebruiksvoorwerpen en kostbaarheden 

die aan voornoemde jkvr Theoderica gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Marcilius, waarin voornoemde vrouwe Sophija haar vruchtgebruik 

heeft. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden maritus et tutor domicelle Theoderice sue 

uxoris filie quondam Marcelii de Os ab eodem quondam Marcilio et domina 

Sophija #nunc# conthorale legitima (dg: dicti) domini Goeswini de Lijende 

pariter genite palam recognovit se recepisse a dicta domina Sophija omnia 

et singula clenodia utensilia ac jocalia quecumque que dicte domicelle 

Theoderice de morte dicti quondam Marcilii successione advoluta !et in 

quibus dicta domina Sophija suum possidet usufructum ut dicebat clamans 

inde quitum promittens super omnia dictam dominam Sophijam et (dg: eius) 

quoscumque eius heredes occacione premissorum numquam impetere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 185v 07 do 10-09-1405. 

Johannes Vilt, Henricus van Kessel, Johannes Bollen en Petrus van Lent, 

wonend in Oss, beloofden aan Willelmus van Ghiessen 69 Hollandse gulden 

geld van wijlen Willelmi graaf van Holland of de waarde, met Sint-

Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1406) te betalen. 

 

Johannes Vilt Henricus de Kessel Johannes Bollen et Petrus de Lent 

commorantes in parrochia de Os #ut dicebant# promiserunt indivisi super 

omnia Willelmo de Ghiessen LXIX Hollant gulden monete domini quondam 

Willelmi comitis Hollandie (dg: b) vel valorem ad Bartholomei proxime 

futurum persolvendos. Testes Theodericus et Neijnsel datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 185v 08 do 10-09-1405. 

Berisius van Breda gaf uit aan Nicholaus Gielijs soen een stuk land, 5 

roeden gnd geerden groot, in Waalwijk, tussen Arnoldus Rover alias gnd 

Willems soen enerzijds en Ghibo gnd Yden soen anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg tot aan de Maas; de uitgifte geschiedde voor het onderhoud 

van waterlaten en sloten en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Nijcholaus 3s grossos. 

Berisius de Breda peciam terre quinque virgatas dictas gheerden terre 

continentem sitam in parrochia de Waelwijc inter hereditatem Arnoldi (dg: 

filii) Rover alias dicti Willems soen ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis dicti Yden soen ex alio tendentem a communi platea usque ad 

Mosam in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Nicholao Gielijs soen ab eodem hereditarie 

possidendam #pro aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus 

tenendis etc# pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio (dg: purificationis) #omnium sanctorum# et in 

Busco #libere# tradendo ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

insuper super omnia quod ipse predictos aqueductus et fossata ad premissa 

spectantes exnunc deinceps in bona dispositione tenebit quod nec dicto 

Berisio nec ad et supra predictam paccionem dampna exinde eveniant in 

futurum. Testes Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 185v 09 do 10-09-1405. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Berisius 23 Engelse nobel of 

de waarde, met Kerstmis (vr 25-12-1405) een derde deel te betalen, met 

Sint-Philippus-en-Jacobus-apostelen (za 01-05-1406) een derde deel en met 

Sint-Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1406) een derde deel. 
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Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Berisio (dg: LXIX Holl) 

XXIII Engels nobel vel valorem pro una tercia parte nativitatis Domini 

pro altera tertia parte Philippi et Jacobi apostolorum et pro ultima 

tertia parte Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.186r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 sabbato post Leonardi: zaterdag 07-11-1405. 

 quinta post Mathei: donderdag 24-09-1405. 

 

BP 1184 f 186r 01 do 10-09-1405. 

Henricus Venbosch zv Hermannus Venbosch gaf uit aan Ghisbertus van den 

Hazeldonc zvw Johannes van den Hazeldonc (1) een huis, beemd en aangelegen 

erfgoederen van wijlen Jacobus Mertens, die nu aan voornoemde Henricus 

behoren, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen Philippus 

snijder enerzijds en Walterus Scoep anderzijds, met een eind strekkend aan 

de waterlaat, gnd die Loet, en met het andere eind aan de gemeint, (2) een 

stuk land, gnd die Loetacker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, 

tussen voornoemde waterlaat enerzijds en Henricus nzv Johannes van de Dijk 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Swaelgarde, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Rumel, tussen kvw Henricus van den Hoernic enerzijds en 

wijlen Lambertus van den Pettelaer anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat 

Cloetken, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen Johannes 

Groet enerzijds en Petrus Jans soen van der Loet anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 6 penning oude cijns en 1 hoen aan 

de grondheer, (b) een b-erfcijns van 5 penningen gnd keulsen aan de kerk 

van Gestel, (c) een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan Hermannus zvw 

voornoemde Jacobus Mertens soen, en thans voor (d) een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Ghisbertus. 

Henricus Venbosch filius Hermanni Venbosch domum et pratum et hereditates 

sibi adiacentes (dg: sit) quondam Jacobi Mertens soen nunc ad dictum 

Henricum spectantes sitos in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum (dg: Herlaer) #Rumel# inter hereditatem Philippi (dg: sni) 

sartoris ex uno et inter hereditatem Walteri Scoep ex alio tendentes cum 

uno fine ad aqueductum dictum die Loet et cum reliquo fine ad 

communitatem item peciam terre dictam die Loetacker sitam in parrochia et 

loco predictis inter predictum aqueductum ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii naturalis Johannis de Aggere ex alio item peciam terre 

dictam die Swaelgarde sitam in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van den Hoernic ex uno et inter 

hereditatem quondam Lamberti van den Pettelaer ex alio atque peciam terre 

dictam dat Cloetken sitam in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis Groet ex uno et inter hereditatem Petri Jans soen 

van der Loet !ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Ghisberto van den 

Hazeldonc filio quondam Johannis van den Hazeldonc ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu sex denariorum antiqui census et unius 

pulli domino fundi et pro hereditario censu (dg: sex) #quinque# 

denariorum dictorum coelsche ecclesie de Ghestel atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis Hermanno filio dicti quondam Jacobi 

Mertens soen exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

(dg: trium modiorum siliginis) duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio purificationis 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 Tijt datum 

quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 186r 02 za 07-11-1405. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde b-efpacht van 2 mud rogge over aan 
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Albertus van Uden, tbv Godefridus en Agnes, kvw Henricus van der Weijden, 

door wijlen voornoemde Henricus {verwekt bij} wijlen Aleijdis dvw 

Godefridus gnd God die Moelner. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Henricus dictam paccionem duorum modiorum siliginis supportavit 

Alberto de Uden ad opus Godefridi et Agnetis liberorum quondam Henrici 

van der Weijden ab ipso et quondam Aleijde filia quondam Godefridi dicti 

God die Moelner !promittens super habita et habenda warsndiam et 

obligationem deponere (dg: testes) et sufficientem facere. Testes Gheel 

et Jacobus datum sabbato post Leonardi. 

 

BP 1184 f 186r 03 za 07-11-1405. 

Jacobus zvw Martinus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge}. 

Jacobus filius quondam Martini prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 186r 04 do 10-09-1405. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Henricus 42 Hollandse gulden 

geld van wijlen hr Willelmus graaf van Holland of de waarde, met Lichtmis 

over 6 jaar (di 02-02-1412) te betalen. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia dicto Henrico XLII Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi comitis Hollandie seu valorem (dg: ad) a 

purificationis proxime futuro ultra sex annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 186r 05 do 10-09-1405. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Henricus, gedurende 7 jaar, 

elk jaar met Lichtmis, 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Henrico ad spacium septem annorum proxime futurorum quolibet dictorum 

septem annorum unum modium siliginis mensure de Busco purificationis et 

pro primo termino purificationis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 186r 06 do 10-09-1405. 

De broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus van der 

Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en Gerardus Neve 

ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan Bertoldus van Arle 2 

bunder beemd van wijlen voornoemde Gobelinus, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Moerdonc, tussen voornoemde Bertoldus van Arle enerzijds en Mijchael 

Nodekens en zijn zuster Gertrudis anderzijds, belast met (1) wegen, 

waterlaten en dijken, (2) een b-erfcijns van 3 oude groten, 1 obool nieuwe 

cijns en 1 oort oude cijns aan de hertog, (3) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die wijlen voornoemde Gobelinus betaalde aan dekaan en 

kapittel van Sint-Jan in Den Bosch, gaande uit het voornoemde en andere 

erfgoederen van wijlen voornoemde Gobelinus. 

 

Solvit Bertoldus II grossos. Duplicetur. 

Johannes Petrus Gobelinus et Henricus fratres liberi quondam Gobelini van 

der Berghe Bela filia (dg: qu) Huberti dicti Carnauwe ab ipso Huberto et 

quondam Weijndelmode eius uxore filia olim dicti (dg: Huberti) #Gobelini# 

pariter genita cum tutore et Gerardus Neve maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Gobelini duo bonaria prati dicti 

quondam Gobelini sita in parrochia de Helvoert ad locum dictum Moerdonc 

inter hereditatem Bertoldi de Arle ex uno et inter hereditatem Mijchaelis 

Nodekens et Gertrudis eius sororis ex alio in ea quantitate qua ibidem 
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sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Bertoldo de Arle 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis viis (dg: et aqued) et aqueductibus et aggeribus ad premissa 

spectantibus et exceptis hereditario censu trium grossorum antiquorum et 

unius obuli novi census et unius oirt antiqui census domino duci et 

hereditario censu XL solidorum monete quem dictus quondam Gobelinus ex 

premissis et quibusdam aliis hereditatibus dicti quondam Gobelini in (dg: 

dicta parrochia de Helvoirt sitis) solvere consuevit decanis et capitulo 

ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco et quem censum dictus 

Bertoldus exnunc deinceps solvet !ex solvere tenebitur dictis dominis 

decano et capitulo in Busco (dg: q) ex premissis quod nec dictis 

venditoribus nec ad et supra alia bona dicti Gobelini dampna exinde 

eveniant in futurum ut ipse Bertoldus sub obligatione dictorum duorum 

bonariorum prati promisit. Testes Goes et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 186r 07 do 24-09-1405. 

Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven, in aanwezigheid van voornoemde 

Bertoldus, verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Henricus filius quondam Nijcholai de Laerhoven in presentia dicti 

Bertoldi prebuit et reportavit. Testes Theodericus et Neijnsel datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 186r 08 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 107½ Hollandse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Pasen (zo 11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus centum (dg: octo) 

#septem# et dimidium Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel 

valorem mediatim pasche et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 186r 09 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan 

Laurencius zvw Henricus Toijt Vannijns een akker, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Engbertus van den Eijnde enerzijds en wijlen 

voornoemde Gobelinus, nu Elizabeth dvw Stephanus van der Amervoirt en haar 

kinderen, anderzijds, belast met (1) 2 oude groten aan de hertog, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld aan de propositus van Sint-Truiden, in 

afkorting van een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld, die 

wijlen voornoemde Gobelinus aan voornoemde propositus moet betalen, gaande 

uit voornoemde akker, en kennelijk andere goederen van wijlen voornoemde 

Gobelinus. 

 

Solvit Laurencius. 

Dicti omnes venditores (dg: unum) quendam agrum terre situm in parrochia 

de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout (dg: in) inter hereditatem (dg: v) 

Engberti van den Eijnde ex uno et inter hereditatem dicti quondam 

Gobelini nunc (dg: ad Willelmum de Riel spectantem ex a et eius) ad 

Elizabeth filiam quondam Stephani van der Amervoirt et eius liberos 

spectantem ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Laurencio filio 

quondam Henrici Toijt Vannijns (dg: ab eo) promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

grossis antiquis domino duci exinde solvendis atque hereditario censu XX 

solidorum monete (dg: de) proposito sancte Gertrudis in abbreviationem 
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hereditarii census trium librarum et X solidorum (dg: d) dicte monete 

quem dictus quondam Gobelinus (dg: dicto) ipsi proposito solvere 

consuevit et debetur et quos XX solidos hereditarii census dictus emptor 

exnunc deinceps solvet dicto preposito ex agro terre predicto quod nec 

dictis venditoribus nec ad et supra alia bona dicti quondam Gobelini 

dampna exinde eveniant in futurum ut ipse emptor sub obligatione dicti 

agri promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 186r 10 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 50 Hollandse gulden geld 

van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 

11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus (dg: X) L Hollant 

gulden monete domini quondam Willelmi vel valorem mediatim pasche et 

mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.186v. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 

BP 1184 f 186v 01 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus gaven uit aan Willelmus 

van Riel een akker lands, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Laurencius Toijt Vannijns enerzijds en kvw Arnoldus van Laerhoven 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groten aan de hertog, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan de prepositus van Sint-Truiden 

in Leuven, in afkorting van een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling 

voornoemd geld, die wijlen voornoemde Gobelinus moest betalen, gaande uit 

voornoemde akker en andere erfgoederen van voornoemde Gobelinus, en thans 

voor (3) een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

Voornoemde akker gaat na overlijden van voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Stephanus van der Amervoirt naar hun gezamenlijke kinderen, 

verwekt en nog te verwekken. 

 

Solvit Willelmus. Duplicetur. 

Dicti omnes venditores cum tutore ut supra quendam agrum terre situm in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

Laurencii Toijt Vannijns ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi de Laerhoven ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Willelmo de Riel ab eodem hereditarie possidendum pro duobus grossis 

antiquis domino duci et pro hereditario censu XX solidorum monete 

preposito sancte Gertrudis in Lovanio in abbreviationem trium librarum et 

X solidorum hereditarii census dicte monete (dg: l) quos dictus quondam 

Gobelinus ex predicto agro et quibusdam aliis hereditatibus ipsius 

Gobelini solvere consuevit dando etc et pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

et pro primo !primo termino a purificatonis proxime futuro ultra annum et 

in Busco tradenda ex predicto agro promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et quod ipse predictum censum XX solidorum exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet ex agro terre predicto 

quod nec dictis venditoribus nec !et ad et supra (dg: predicta) alia bona 

dicti (dg: G) quondam Gobelini dampna exinde eveniant in futurum ut ipse 

sub obligatione huiusmodi agri promisit tali annexa conditione quod 

dictus ager statim post decessum dicti Willelmi et Elizabeth eius uxoris 

filie quondam Stephani van der Amervoirt ad liberos legitimos eorundem 

Willelmi et Elizabeth ab eis pariter genitos et generandos integraliter 



Bosch’ Protocol jaar 1405 07.  33 

 

devolvetur. Testes Goeswinus et Gerardus datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1184 f 186v 02 do 10-09-1405. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde verkopers 20 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 

11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dictis venditoribus XX Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim pasche et mediatim 

(dg: re) Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datumm supra. 

 

BP 1184 f 186v 03 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan Walterus 

van den Loe zv Johannes van den Loe (1) een stuk land, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes zvw Arnoldus Langerbeen enerzijds en 

erfgoed van kvw Arnoldus van Laerhoven anderzijds, (2) een stuk land, 

aldaar, tussen voornoemd erfgoed van kvw Arnoldus van Laerhoven enerzijds 

en Johannes Daneels en wijlen Hubertus Steenwech anderzijds, welke twee 

stukken land met beide einden strekken aan Engbertus van der Eijnde, voor 

de verkopers gereserveerd het hout in dit laatstgenoemde stuk land, belast 

met 1 oude groot, 3 penningen en 3 oort nieuwe cijns aan de hertog, en een 

b-erfcijns van 30 schelling geld aan de prepositus van Sint-Truiden in 

Leuven in afkorting van een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd 

geld, die wijlen voornoemde Gobelinus moest betalen aan voornoemde 

prepositus. 

 

Solvit Walterus II. Scabini noluerunt. Duplicetur. 

Dicti omnes ut supra peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout inter hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi 

Langerbeen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de 

Laerhoven ex alio atque peciam terre #(dg: cum lignis in eadem 

stantibus)# sitam (dg: in) ibidem inter predictam hereditatem dictorum 

liberorum quondam Arnoldi de Laerhoven ex uno et inter hereditatem 

Johannis Daneels et hereditatem quondam Huberti Steenwech ex alio (dg: ut 

tendentem) et que due pecie terre tendunt cum utroque fine ad hereditatem 

Engberti van der Eijnde #salvis eis lignis in ultimodicta pecia terre 

stantibus# ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero van den Loe filio 

(dg: qui) Johannis van den Loe promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo et 

tribus denariis et tribus (dg: et denario) oirt novi census domino duci 

et hereditario censu XXX solidorum monete dando (dg: s) et solvendo (dg: 

dicto) preposito monasterii sancte Gertrudis Lovaniensis #ab emptore 

predicto# in abbreviationem hereditarii censu trium  librarum et X 

solidorum dicte monete quem dictus quondam Gobelinus dicto preposito 

solvere consuevit sic quod nec dictis venditoribus nec ad et supra alia 

bona dicti quondam Gobelini dampna exinde eveniant in futurum ut ipse 

emptor sub obligatione (dg: h) dictarum peciarum terre promisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 186v 04 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 60 Hollandse gulden geld 

van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 

11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus LX Hollans gulden 

monete domini quondam Willelmi vel valorem mediatim pasche et mediatim 
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Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 186v 05 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus gaven uit aan 

Godefridus zv Henricus van der Aavoirt een stuk land, gnd die Garshof, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes Davellaer enerzijds 

en kvw Nijcholaus van den Leempoel en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan Hermannus van den Ham, volgens gemaakte afspraken voor 

verkopers het hout gereserveerd; de uitgifte geschiedde voor (1) 3 oude 

groten aan de hertog, (2) 4 oude Engelsen en 13 penningen cijns in geld 

waarin dit betaald moet worden, en thans voor (3) een n-erfpacht van 9 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit Godefridus II boddreger. 

Dicti omnes peciam terre (dg: sit) dictam die Garshof sitam in parrochia 

de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Johannis 

Davellaer ex uno et inter hereditatem #liberorum# quondam Nijcholai van 

den Leempoel (dg: ex alio) et communem plateam ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Hermanni van den Ham ut dicebant (dg: h) #salvis eis 

lignis juxta conventiones desuper factas# dederunt ad hereditarium pactum 

Godefrido filio Henrici van der Aavoirt ab eodem hereditarie possidendam 

pro tribus grossis antiquis domino duci et quatuor denariis dictis aude 

Engels et XIII denariis (dg: no) census #in moneta in qua erunt solvendi# 

exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione novem sextariorum 

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 promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 186v 06 do 10-09-1405. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde anderen 25 Hollandse gulden 

geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

(zo 11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dictis aliis XXV Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi vel valorem mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.187r. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1405. 

 

BP 1184 f 187r 01 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus gaven uit aan Gerardus 

van Eerssel (1) een tuin, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

voornoemde Gerardus van Eersel ennerzijds en voornoemde Gerardus en 

Mechtildis Bruijstens anderzijds, (2) een stuk land, gnd den Langenacker, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Laurencius Toijt enerzijds en 

voornoemde Gerardus en Mechtildis anderzijds, (3) een stukje land, aldaar, 

tussen voornoemde Mechtildis enerzijds en kvw Johannes Lijsbethen soen 

anderzijds, (4) een huis, tuin en boomgaard, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en kvw Arnoldus van Laerhoven 

anderzijds, uitgezonderd het hout volgens de gemaakte afspraken; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 4 oude groten aan de hertog, (b) 9 penningen 
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gnd keulsen aan een zekere Noerken, (c) de cijns aan de kloosterlingen van 

Bilsen, en thans voor (d) een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407); ter meerdere zekerheiid stelde voornoemde Gerardus tot onderpand (5) 

2 stukken land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (5a) tussen 

voornoemd stuk land gnd den Langenacker enerzijds en voornoemde Mechtildis 

anderzijds, (5b) tussen Johannes Dircs soen enerzijds en kvw Gerardus 

Berkelman anderzijds. 

 

Solvit Gerardus. 

Dicti omnes ut supra (dg: que domum) quendam ortum situm in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem Gerardi de Eersel #ex 

uno# et inter hereditatem dicti Gerardi et Mechtildis Bruijstens ex alio 

atque peciam terre dictam den Langenacker sitam in parrochia et loco 

predictis inter hereditatem Laurencii Toijt ex uno et inter hereditatem 

dicti Gerardi ac dicte Mechtildis ex alio atque (dg: unam) particulam 

terre sitam ibidem inter hereditatem dicte Mechtildis ex uno et inter 

(dg: hereditatem) hereditatem liberorum quondam Johannis (dg: Lij) 

Lijsbethen soen ex alio atque domum ortum et pomerium sitos in parrochia 

et loco predictis inter hereditatem dicti Gerardi ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam (dg: La) Arnoldi de Laerhoven ex alio ut 

dicebant #salvis eis lignis in premissis stantibus juxta conventiones 

desuper factas# dederunt ad hereditarium pactum dicto Gerardo de Eerssel 

ab eodem hereditarie possidendos pro quatuor grossis antiquis domino duci 

(dg: exinde solvendis dandis) et pro novem denariis dictis coelsche 

cuidam dicto Noerken et pro censu monialibus de Bilsen exinde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio purificationis et primo termino a 

purificiationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

duas pecias terre ipsius Gerardi sitas in parrochia et loco predictis 

quarum una inter (dg: hereditatem d) predictam peciam terre den 

Langenacker vocatam ex uno et inter hereditatem dicte Mechtildis ex alio 

et altera inter hereditatem Johannis Dircs soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi Berkelman ex alio site sunt ut 

dicebat ad pignus imposuit et obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187r 02 do 10-09-1405. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan de anderen 85 Hollandse gulden geld van 

wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 11-04-

1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dictis aliis LXXXV Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi vel valorem mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187r 03 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan Petrus 

Witloc zvw Henricus Witloc en Johanne Pr[ijem?] szv voornoemde Petrus een 

kamp heideland, gnd die Heijhoeve, in Tilburg, naast de plaats gnd den 

Nuwendijc, tussen Engbertus van den Eijnde en Elizabeth Henrijsis enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, belast met 8 oude groten aan de hertog, met 

de wegen die erover gaan en de waterlaten die erbij horen. 

 

Solverunt extranei. Littera eorum traditur alteri eorum. 

Dicti omnes ut supra quendam campum terre mericalis dictum die Heijhoeve 

situm in parrochia de Tilborch ad !juxta locum dictum den Nuwendijc inter 
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hereditatem Engberti van den Eijnde et Elizabeth Henrijsis ex uno et 

inter (dg: he) communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Petro Witloc filio quondam Henrici Witloc (dg: promittentes 

cum tutore indi) et Johanni Pr[ijem?] genero dicti Petri promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

octo grossis antiquis domino #duci# exinde solvendis et viis per ipsum 

campum tendentibus et aqueductibus ad ipsum spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 187r 04 do 12-11-1405. 

Laurencius zv Gerardus van Laerhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

-. 

Laurencius filius (dg: quo) Gerardi de Laerhoven prebuit et reportavit. 

Testes Lu et Jaobus datum in crastino Maetini. 

 

BP 1184 f 187r 05 do 10-09-1405. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers 85 Hollandse gulden 

geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

(zo 11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dictis (dg: emp)-#vendi#-

toribus LXXXV Hollant gulden monete domini quondam Willelmi vel valorem 

mediatim pasche et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 187r 06 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus gaven uit aan Arnoldus 

Doerman, zijn broer Johannes Doerman, Walterus Langerbeen en zijn broer 

Johannes Langerbeen de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Gobelinus, 

in 8½ bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse 

gnd Gomellaer, tussen Arnoldus Houtappel, met een waterlaat ertussen, 

enerzijds en erfg vw Ghibo Vette anderzijds, van welke 8½ bunder beemd de 

andere helft behoort aan Johannes van den Meere zvw Ghisbertus van den 

Leempoel, te weten de helft naast voornoemde waterlaat enerzijds en 

voornoemd erfgoed van Johannes van den Meere anderzijds, met recht van weg; 

de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 6 pond 7 schelling 6 

penning geld, (2) een b-erfrente van 4 kapoenen, (3) wegen, waterlaten en 

recht van omwalling gnd halve heijminge, en thans voor (4) 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). De brief overhandigen aan Arnoldus 

Doerman. 

 

Solverunt extranei. Traditur Arnoldo Doerman. 

Dicti omnes ut supra medietatem que ad dictum quondam Gobelinum pertinere 

consuevit in (dg: ?i) octo et dimidio bonariis prati sitis in parrochia 

de Oesterwijc ad locum dictum (dg: Berkel) Udenhout in loco dicto 

Gomellaer inter hereditatem Arnoldi Houtappel (dg: ex uno) quodam 

aqueductu intercurrente ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Ghibonis Vette ex alio (dg: scilicet i) de quibus octo et dimidio 

bonariis prati reliqua (dg: quem) medietas ad (dg: he) Johannem van den 

Meere filium quondam Ghisberti van den Leempoel pertinet (dg: -re 

consueverat) scilicet illa medietas que sita est contigue juxta predictum 

aqueductum ex uno et inter predictam hereditatem dicti Johannis van den 

Meere ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est #simul cum viis ad 

premissa spectantibus# ut dicebant (dg: hereditarie) dederunt ad 

hereditarium pactum (dg: Jo) Arnoldo Doerman et Johanni Doerman fratribus 
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atque Waltero Langerbeen et Johanni Langerbeen eius fratri ab eisdem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu sex librarum septem 

solidorum et sex denariorum monete et pro hereditario redditu quatuor 

caponum exinde prius solvendis atque pro viis (dg: ad) et aqueductibus 

#et jure circonvallationis (dg: ad premissa) dicte halve heijminge# ad 

premissa spectantibus et supra premissa tendentibus (dg: tenendis da 

solvendis) tenendis et servandis etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warrandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alii indivisi repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187r 07 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Walterus Langerbeen en Johannes beloofden voornoemde 

n-erfpacht van 1 mud rogge jaarlijks te zullen leveren, zó dat voornoemde 

Arnoldus Doerman en zijn broer Johannes en hun goederen daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Solvit. 

Dicti Walterus (dg: et J) Langerbeen et Johannes fratres promiserunt 

indivisi super omnia habita et habenda quod ipsi predictam paccionem 

unius modii siliginis exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter 

dabunt et solvent quod nec dictis Arnoldo Doerman (dg: aut) et Johanni 

suo fratri nec ad et supra quecumque eorum bona dampna exinde eveniant in 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187r 08 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Walterus en Johannes en Arnoldus Doerman en zijn broer 

Johannes beloofden aan voornoemde anderen 92½ Hollandse gulden, geld van 

wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 11-04-

1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dicti Walterus et Johannes fratres (dg: promiserunt indivisi) Arnoldus 

Doerman et Johannes eius frater promiserunt indivisi super omnia dictis 

aliis XCII et dimidium Hollant gulden monete domini quondam Willelmi vel 

valorem (dg: a) mediatim pasche et mediatim Johannis proxime !proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.187v. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 

BP 1184 f 187v 01 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus gaven uit aan Johannes 

Langerbeen zvw Arnoldus Langberbeen een stuk land, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen Hermannus Witen enerzijds en kvw Arnoldus van 

Laerhoven anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit. 

Dicti omnes peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem Hermanni Witen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi de Laerhoven ex alio #ut dicebant# dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni Langerbeen filio quondam Arnoldi Langberbeen 

ab !eisdem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione !pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 
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futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Gerardus datum quinta 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 187v 02 do 10-09-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde anderen 5 Hollandse gulden geld 

van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 

11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dictis aliis quinque Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi vel valorem mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 03 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan 

Engbertus Willems soen van den Yvenlaer een stuk land, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen voornoemde Engbertus enerzijds en Johannes 

Doerman anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Dicti omnes peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem Engberti Willems soen van den Yvenlaer ex uno et 

inter hereditatem Johannis Doerman ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Engberto promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 04 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 13¾ Hollandse gulden, 

geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

(zo 11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus XIII Hollant 

gulden monete domini quondam Willelmi (dg: m) et tres quartas partes 

unius Hollant gulden vel valorem mediatim pasche et mediatim Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 05 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan 

Godefridus Stevens soen van den Amervoirt (1) een stuk land, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel, naast de kapel aldaar, tussen kvw Hessello Gobels 

enerzijds en Elizabeth Stevens anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen erfgoed van wijlen de heer van Duffel enerzijds en voornoemde kvw 

Hessello Gobels anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Dicti omnes peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel juxta capellam ibidem inter hereditatem liberorum quondam 

Hessellonis Gobels ex uno et inter hereditatem Elizabeth Stevens ex alio 

atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem domini quondam de 

Duffel ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Hessellonis Gobels ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido 

Stevens soen van den Amervoirt promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 187v 06 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 12½ Hollandse gulden 

geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

(zo 11-04-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus XII et dimidium 

Hollant gulden monete domini quondam Willelmi vel valorem mediatim pasche 

et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 07 do 10-09-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus 

van der Berghe, Bela dv Hubertus gnd Carnauwe, door voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Gobelinus, en 

Gerardus Neve ev Katherina dvw voornoemde Gobelinus verkochten aan Johannes 

Toijt een stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen kvw 

Arnoldus van Laerhoven enerzijds en Laurencius Vannijns schoenmaker 

anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Dicti omnes peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de Laerhoven ex uno et 

inter hereditatem Laurencii Vannijns sutoris ex alio ut dicebant (dg: de) 

hereditarie vendiderunt Johanni Toijt promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 08 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 3¾ Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 11-04-

1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus quatuor Hollans 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem minus quarta parte unius 

Hollant gulden mediatim pasche et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 09 do 10-09-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 7½ Hollandse gulden, 

voornoemd geld of de waarde, en 3 lopen rogge, Bossche, met Lichtmis over 

een jaar (wo 02-02-1407) te betalen en te leveren. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus septem et dimidium 

hollant gulden dicte monete vel valorem et tres lopinos siliginis mensure 

de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 10 do 10-09-1405. 

Walterus zvw Walterus Marien verkocht aan zijn zuster Maria 5 hont land, in 

Maren, waarvan (1) 3½ hont ter plaatse gnd Mortraet, tussen een gemene 

steeg gnd Bande Steghe enerzijds en Petrus Jacobs soen anderzijds, (2) 1½ 

hont ter plaatse gnd op Lijert, tussen erfgoed van de kerk van Maren 

enerzijds en Johannes van Zelant anderzijds. 

 

Solvit 3 grossos. 

Walterus filius quondam Walteri Marien quinque hont terre sita in 

parrochia de Maren quarum tria et dimidium hont terre ad locum dictum 

Mortraet inter communem stegam dictam Bande Steghe ex uno et inter 

hereditatem Petri Jacobs soen ex alio et unum et dimidium hont ad locum 

dictum op Lijert inter hereditatem ecclesie de Maren ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zelant ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebat (dg: dederunt ad hereditarium) hereditarie vendidit Marie 

sue sorori promittens super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: 
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e). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 187v 11 do 10-09-1405. 

Voornoemde Walterus beloofde aan zijn voornoemde zuster Maria 27 nieuwe 

Gelderse gulden, 13 oude Vlaamsen of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, te betalen zodra Goeswinus zv voornoemde Walterus meerderjarig 

is, indien althans voornoemde Goeswinus dan ten behoeve van voornoemde 

Maria geen afstand heeft gedaan van voornoemde 5 hont land en ook geen 

afstand wilde doen. 

 

Dictus (dg: emptor) Walterus promisit super omnia dicte Marie sue sorori 

XXVII novos Gelre gulden scilicet XIII aude Vlems vel X Vlemsche placken 

pro quolibet gulden computato ipsi Marie quam-(dg: diu)-#cito# Goeswinus 

filius dicti Walteri ad annos sue pubertatis pervenerit persolvendos si 

et in quantum ipse Goeswinus super predictis quinque hont terre non 

renunciaverit nec renunciare voluerit ad opus Marie predicte. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.188r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 12-09-1405. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1405. 

 

BP 1184 f 188r 01 do 10-09-1405. 

Lambertus van Tardewijc wonend in Sint-Oedenrode verkocht aan Johannes van 

Holaer riemmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft van een akker, gnd die 

Verwe, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, tussen Rutgherus van 

den Broec enerzijds en erfgoed van Johannes Braecman en Weltkinus Bontmeker 

anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemd erfgoed van Johannes en 

Weltkinus, (2) een huis en tuin, aldaar, tussen voornoemd erfgoed van 

Johannes Braecman enerzijds en Henricus Roesmont anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan een erfgoed gnd den 

Nederen Acker, reeds belast met de helft van een b-erfcijns van 11 pond aan 

het Geefhuis in Den Bosch, welke cijns uit het voornoemde gaat en uit 

andere erfgoederen die behoren aan voornoemde Henricus Roesmont. 

 

Lambertus de Tardewijc (dg: hereditarie) commorans in Rode sancte Ode 

hereditarie vendidit Johanni de Holaer corrigiatori hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quodam agro dicto die Ver) 

medietate cuiusdam agri dicti die Verwe (dg: -r) siti in parrochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Eerscot inter hereditatem Rutgheri van 

den Broec ex uno et inter hereditatem Johannis Braecman et Weltkini 

Bontmeker ex alio scilicet ex illa medietate que sita est contigue juxta 

predictam hereditatem dictorum Johannis et Weltkini atque ex domo et orto 

cum suis attinentiis sitis ibidem inter predictam hereditatem dicti 

Johannis Braecman ex uno et inter #hereditatem Henrici Roesmont ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad# (dg: 

inter) hereditatem dictam den Nederen Acker !ex !alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

(dg: censu) medietate hereditarii census XI librarum mense sancti 

spiritus in Busco solvendi ex premissis et aliis hereditatibus ad 

predictum Henricum Roesmont spectantibus ut dicebat et sufficientem 

facere. Testes Goeswinus et Gerardus datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 188r 02 do 10-09-1405. 

Bonifacius Braecman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bonifacius Braecman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 188r 03 za 12-09-1405. 

Henricus Loijart nzvw hr Johannes Moedel investiet van de kerk van Helvoirt 

ev Heijlwigis dvw Nijcholaus Coel Hannen soen droeg over aan Magareta dvw 

Reijnerus Mertens soen van Gestel bij Herlaer een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde Henricus en zijn vrouw Heijlwigis 

geschonken door voornoemde Nijcholaus Coel Hannen soen. 

 

Henricus Loijart filius naturalis quondam domini Johannis Moedel 

investiti ecclesie de Helvoert maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Nijcholai Coel Hannen soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco (dg: s) supportatam dicto Henrico 

Loijart cum dicta Heijlwigi sua uxore nomine dotis (dg: ad jus oppidi de 

Busco) a Nijcholao Coel Hannen soen predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit Magarete filie quondam Reijneri Mertens soen de 

Gestel prope Herlaer cum litteris et #aliis# !jure (dg: occacone) 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Neijnsel datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 188r 04 vr 18-09-1405. 

Broeder Willelmus Kreijten van de orde van Sint-Jan investiet van de kerk 

van Oosterhout verhuurde aan Johannes van Boninghen een hoeve, gnd het Goet 

te Veehuze, behorend aan het huis gnd van den Braken, in Rixtel, voor een 

periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 07-06-1405), per jaar 

voor de grondcijnzen die eruit gaan en voor 13 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis op de hoeve te leveren aan de meester van den Braken, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406). Voornoemde Johannes zal de 

gebouwen van de hoeve te pachters recht onderhouden van dak en wanden. 

Johannes en met hem Adam Luwe beloofden. 

 

Duplicetur. Solvit Johannes. 

(dg: Johannes de) Frater Willelmus Kreijten ordinis sancti Johannis 

investitus ecclesie de Oesterhout quendam mansum dictum tGoet te Veehuze 

ad (dg: magistrum) #domum dictam# van den Braken spectantem situm in 

parrochia de Rijxstel cum attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ut di) prout 

dictus mansus ad domum ter Braken pertinere dinoscitur ut dicebat (dg: 

dedit) locavit Johanni de Boninghen ab eodem ad spacium sex annorum 

festum penthecostes proxime preteritum sine medio sequentium possidendum 

pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro XIII 

modiis siliginis mensure de Helmont dandis dicto magistro van den Braken 

ab alio quolibet dictorum sex annorum purificationis et pro primo termino 

purificationis (dg: promittens) proxime futuro #et supra predictum mansum 

tradendis# tali annexa conditione quod dictus Johannes (dg: predictum) 

edificia dicti mansi dicto spacio pendente tenebit in bona dispositione 

de tecto et parietibus ad jus coloni promittens dictus frater Willelmus 

sub obligatione omnium bonorum dicte domus warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter et cum eo Adam Luwe repromiserunt indivisi 

super omnia. Testes Theodericus et Johannes (dg: datum supra) datum in 

crastino Lamberti. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 188r 05 vr 18-09-1405. 

Johannes beloofde Adam schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Johannes promisit super omnia Adam indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 188r 06 vr 18-09-1405. 

Voornoemde Johannes van Boningen droeg voornoemde verhuur over aan 

voornoemde Adam. 
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Solvit. 

Dictus Johannes de Boningen predictam locationem legitime supportavit 

dicto Ade promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 188r 07 vr 18-09-1405. 

Walterus, Jacobus en Maria, kvw Dijonisius gnd Nijs Laets, en Johannes gnd 

Gielijs soen ev Delija gnd Dijlle dvw voornoemde Dijonisius verkochten aan 

Johannes zv Arnoldus Wever een stukje beemd, in Oostelbeers, ter plaatse 

gnd Berze Venne, tussen Johannes Mesmeker enerzijds en voornoemde Johannes 

zv Arnoldus Wever anderzijds, met een eind strekkend aan Everardus Mesmeker 

en met het andere eind aan de gemeint, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit II boddreger. 

Walterus (dg: Willelmus) Jacobus fratres Maria #eorum soror# liberi 

quondam Dijonisii dicti Nijs Laets (dg: de) cum tutore et Johannes dictus 

Gielijs soen maritus et tutor Delije dicte (dg: Dijle) Dijlle (dg: ?eu) 

eius uxoris filie dicti quondam Dijonisii particulam prati sitam in 

parrochia de Oestelberze ad locum dictum Berze Venne inter hereditatem 

Johannis Mesmeker ex uno et inter hereditatem Johannis filii (dg: 

quondam) Arnoldi Wever ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem (dg: 

Aver..) Everardi Mesmeker et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni filio Arnoldi Wever promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Neijnsel et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 188r 08 vr 18-09-1405. 

Voornoemde Walterus, Jacobus en Maria, kvw Dijonisius gnd Nijs Laets, en 

Johannes gnd Gielijs soen ev Delija gnd Dijlle dvw voornoemde Dijonisius 

verkochten aan Willelmus zvw Willelmus Decker van Berze een b-erfcijns van 

9 schelling 6 penning gemeen paijment, die Jordanus gnd Blijnde Jorden aan 

hen moet betalen, gaande uit een erfgoed, gnd Lukens Hoeve, die nu behoort 

aan voornoemde Jordanus, {f.188v} in Middelbeers, naast wijlen Hilla van 

der Lijnden. {Geen testes, noch datum}. 

 

Dicti venditores cum tutore hereditarium censum novem solidorum et sex 

denariorum communis pagamenti quem (dg: ipsi solvendum habent ex) 

Jordanus dictus Blijnde Jorden solvere tenetur #venditoribus 

suprascriptis# annuatim et hereditarie ex hereditate dicta Lukens Hoeve 

nunc ad predictum Jordanum 

 

1184 f.188v. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1405. 

 

BP 1184 f 188v 01 vr 18-09-1405. 

spectante sita in parrochia de Mijddelberze juxta hereditatem quondam 

Hille van der Lijnden ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio 

quondam Willelmi Decker de Berze promittentes cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem deponere. Testes. 

{Hierna is ruimte onbeschreven gebleven}. 

 

BP 1184 f 188v 02 vr 18-09-1405. 

Theodericus zvw Gerardus van Herren, door wijlen voornoemde Gerardus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Ermgardis gnd des Greven van Dijnther, gaf 

uit aan Johannes van Dordrecht een huis, tuin en aangelegen erfgoed van 

wijlen voornoemde Ermgardis, in Dinther, ter plaatse gnd Reetsel Straet, 

tussen kvw Johannes van den Rucvenne enerzijds en kvw Arnoldus Suijskens 

soen en Johannes van den Venne anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

gnd die Reetsel Straet tot aan een weg gnd die Loe Straet; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de cijnzen en lasten die eruit gaan, die wijlen 
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voornoemde Ermgardis hieruit had, (2) een legaat, dat voornoemde Ermgardis 

had veraakt aan kerk en vicarius van Dinther, (3) 2 kleine zwarte tournosen 

aan de naburen van Dinther, en thans voor (4) 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). 

 

Theodericus filius quondam Gerardi de Herren ab ipso quondam Gerardo et 

quondam Ermgarde (dg: eius) dicta des Greven (dg: eius uxore) de Dijnther 

eius uxore pariter genitus domum et ortum ac hereditatem sibi adiacentem 

dicte quondam Ermgardis sitos in parrochia de Dijnther ad locum dictum 

Reetsel Straet inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den 

Rucvenne ex (dg: uno) uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi 

Suijskens soen et Johannis van den Venne ex alio tendentes a communi 

platea dicta die Reetsel Straet ad quandam plateam die Loe Straet vocatam 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni de Dordrecht ab eodem 

hereditarie possidendos pro censibus et oneribus quos et que dicta 

quondam Ermgardis exinde solvere consuevit et tenebatur atque #ǂ {hier BP 

1184 f 188v 03 invoegen}# duobus parvis nigris Turonensibus vicinis de 

Dijnther exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii 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 Neijnsel et 

Gerardus datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1184 f 188v 03 vr 18-09-1405. 

ǂ {Invoegen in BP 1184 f 188v 02}. 

atque pro legato quod dicta Ermgardis ecclesie et vicario de Dijnther 

exinde legaverat solvendo. 

 

BP 1184 f 188v 04 vr 18-09-1405. 

Johannes Dorinc vernaderde, Johannes van Dordrecht erkende, en hij droeg 

hiermee over. 

 

Johannes Dorinc prebuit et Johannes de Dordrecht recognovit et cum hoc 

supportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 188v 05 vr 18-09-1405. 

Johannes Dorinc zvw Sijmon Dorinc verkocht aan Johannes van Dordrecht, tbv 

Johannes nzv voornoemde Johannes van Dordrecht door voornoemde Johannes 

verwekt bij Elizabeth dvw Henricus van Lijt, een stukje land, in Dinther, 

ter plaatse gnd die Huls Acker, tussen de hofstad gnd Roghen Hostat en 

erfgoed van de heer van Helmond enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Dordrecht, met een sloot ertussen, anderzijds, met een eind strekkend aan 

het water gnd die Aa, belast met een cijns aan de heer van Helmond. Zou 

voornoemde Johannes zv Johannes van Dordrecht overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat het stuk land naar andere kv voornoemde Johannes van 

Dordrecht, door hem verwekt of nog te verwekken bij voornoemde Elizabeth. 

 

Johannes Dorinc filius quondam Sijmonis Dorinc particulam terre sitam in 

parrochia de Dijnther in loco dicto die Huls Acker inter domistadium 

dictum Roghen Hostat et hereditatem domini de Helmont ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht quodam fossato interiacente ex alio 

tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni (dg: de Dordrecht filio) #de Dordrecht ad opus Johannis 

filii naturalis# dicti Johannis de Dordrecht ab ipso Johanne et (dg: 

quon) Elizabeth filia quondam Henrici de Lijt pariter geniti promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domino de 

Helmont exinde solvendo tali annexa conditione si dictus Johannes filius 

Johannis de Dordrecht decesserit nulla prole legitima ab ipso genita vel 

generanda superviva remanente quod tunc dicta pecia terre ad alios pueros 
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dicti Johannis de Dordrecht ab ipso et dicta Elizabeth pariter genitos et 

generandos hereditarie devolvetur. Testes (dg: datum) Goeswinus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 188v 06 vr 18-09-1405. 

Theodericus van Herren verwekte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Herren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 188v 07 vr 18-09-1405. 

Willelmus Loijer beloofde aan hr Godefridus van den Cameren kanunnik van de 

kerk van Sint-Martinus in Luik, 122 oude schilden, 7 lichte schilden voor 1 

oude schild gerekend, en 9 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Willelmus Loijer promisit super omnia domino Godefrido van den Cameren 

#canonico ecclesie beati Martini Leodiensis# centum et XXII aude scilde 

scilicet VII licht scilde pro quolibet aude scilde computatis et IX 

gemeijn placken ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.189r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 in festo exaltationis crucis: maandag 14-09-1405. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1405. 

 in profesto Lamberti: woensdag 16-09-1405. 

 

BP 1184 f 189r 01 do 10-09-1405. 

De broers Rutgherus en Henricus, kvw Goeswinus Rutten soen van Zegeworp, 

verkochten aan hun broer Nijcholaus gnd Coel Bijndop (1) 2/3 deel dat aan 

hen behoort in een kamp, 4 bunder broekland groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eijlde, tussen Laurencius Stinen soen van Vaelbeke enerzijds en 

erfgoed gnd Scuermans Loect anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan Henricus Bruijstens, (2) 2/3 deel dat 

aan hen behoort in 2 bunder heideland, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eijlde, tegenover voornoemd kamp, over de gemene weg, tussen wijlen 

Lambertus Moelner enerzijds en wijlen Hermannus Loden anderzijds, belast 

met de grondcijns en een b-erfcijns aan Aleijdis wv Theodericus Ywijns. 

 

-. 

Rutgherus et Henricus fratres liberi quondam Goeswini Rutten soen de 

Zegeworp duas tercias partes ad se spectantes in quodam campo quatuor 

bonaria terre paludialis #continente# sito in parrochia de Scijnle ad 

locum dictum Eijlde inter hereditatem Laurencii Stinen soen de Vaelbeke 

ex uno et inter hereditatem dictam Scuermans Loect ex alio #tendente cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici 

Bruijstens# atque duas tercias partes ad ipsos spectantes in duobus 

bonariis terre mericalis sitis in (dg: dicta) parrochia et loco predictis 

in opposito campi predicti ultra communem plateam inter hereditatem 

quondam Lamberti Moelner ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni 

Loden ex alio in ea quantitate qua ibidem siti sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Nijcholao dicto Coel Bijndop eorum fratri 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi ex premissis et censu Aleijdi relicte quondam 

Theoderici Ywijns exinde solvendis. Testes Goeswinus et Gerardus datum 

quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 189r 02 do 10-09-1405. 

Maria dvw Walterus Marien soen verkocht aan Arnoldus Grotart 4 hont 11 

roeden land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Johannes van 

Keeldonc enerzijds en erfg vw Engelberna Mommen anderzijds, vrij van 

maasdijk en cijns, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, 
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binnenlands gelegen. 

 

Maria filia quondam Walteri Marien soen cum tutore quatuor hont et XI 

virgatas terre sitas in parrochia de Maren ad locum dictum die Delen 

inter hereditatem Johannis de Keeldonc ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Engelberne Mommen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo Grotart promittens super omnia warandiam tamquam de hereditate ab 

omnibus aggere Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis 

zegedike aqueductibus fossatis et slusis ad premissa spectantibus et 

bijnnenlands sitis. Testes Goeswinus et Gerardus datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 189r 03 do 10-09-1405. 

Nijcholaus zvw voornoemde Walterus en Johannes die Hoel ev Weijndelmodis 

dvw voornoemde Walterus deden tbv voornoemde koper afstand van het 

voornoemde. 

 

Nijcholaus filius dicti quondam Walteri et Johannes die Hoel maritus et 

tutor legitimus Weijndelmodis sue uxoris filie dicti quondam Walteri 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 189r 04 do 10-09-1405. 

Walterus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 189r 05 ma 14-09-1405. 

Willelmus zvw Rodolphus van Zelant maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 47 schelling geld, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, 

aan hem overgedragen door Henricus zvw !Dicbier bontwerker. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi de Zelant hereditarium censum XLVII 

solidorum monete solvendum hereditarie Lamberti martiris supportatum sibi 

ab Henrico filio quondam !Dicbier pellificis prout in litteris monuit de 

tribus annis. Testes Theodericus et Tijt datum in festo exaltationis 

crucis. 

 

BP 1184 f 189r 06 vr 18-09-1405. 

Luijtgardis dvw Arnoldus van Vlijmen en Arnoldus van Vlijmen zvw Johannes 

van Vlijmen gaven uit aan Reijnerus Schaden ¾ deel dat volgens erfrecht aan 

hen behoort in een huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Willelmus zvw Johannes Neve enerzijds en erfgoed van Willelmus 

Coelneers anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat tot aan erfgoed van 

Johannes van Elmt, welk huis en erf aan Henricus van der Dijesen was 

verkocht door Walterus zv Johannes Leijten soen van Helvoert, van welk huis 

en erf één helft aan voornoemde Luijtgardis gekomen was na overlijden van 

voornoemde Henricus van der Dijesen; de uitgifte geschiedde voor de lasten 

die eruit gaan en thans voor (1) een lijfrente van 5 pond geld aan 

voornoemde Luijtgardis, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, (2) een n-erfcijns van 50 schelling geld, aan 

voornoemde Arnoldus te betalen, een helft met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit geheel voornoemd huis en erf, welke cijns 

voornoemde Arnoldus niet zal manen zolang voornoemde Luijtgardis leeft. 

 

-. 

Luijtgardis filia quondam Arnoldi de Vlijmen (dg: ab eodem Arnoldo) cum 

tutore #et Arnoldus de Vlijmen filius quondam Johannis de Vlijmen tres 

quartas partes# (dg: medietatem) ad se jure hereditario spectantes in 

domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Willelmi 
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filii quondam Johannis Neve ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Coelneers ex alio tendente a dicto vico ad hereditatem Johannis de Elmt 

vendita Henrico van der Dijesen a Waltero filio Johannis Leijten soen de 

Helvoert prout in litteris et #de# qua (dg: -m medietate dicta 

Luijtgardis) #domo et area dicta Luijtgardis unam medietatem (dg: sibi) 

sibi# sibi de morte dicti  Henrici quondam van der Dijesen successione 

advolutam esse dicebat dederunt ad hereditarium censum Reijnero Schaden 

#(dg: cum litteris)# ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde 

de jure solvendis dandis etc atque pro vitali pensione quinque librarum 

monete danda et solvenda dicte Luijtgardi #ab alio# ad eius vitam et non 

ultra mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis et pro hereditario 

censu quinquaginta solidorum monete dando dicto Arnoldo hereditarie 

mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis ex (dg: domo) #{rechter 

marge:} inte- (linker marge:} -gris domo et area# premissis promittentes 

indivisi cum tutor super omnia ratam servare et aliam obligationem ex 

parte eorum deponere et alter repromisit tali annexa conditione quod 

predictus Arnoldus dictum censum L solidorum non petet monebit nec 

assequetur quamdiu dicta Luijtgardis vixerit in humanis presentibus 

litteris post ipsius (dg: post obitum dicte Luijtgardis et non prius) 

Luijtgardis in suo vigore permansuris. Testes Goeswinus et Neijnsel datum 

in crastino Lamberti. 

 

BP 1184 f 189r 07 wo 16-09-1405. 

Walterus zvw Danijel van der Stadeacker ev Elizabeth dvw Sophija van der 

Heijden svw Godefridus van Hedechuijsen droeg over aan Johannes van Holaer 

riemmaker de helft die aan hem behoort in een erfgoed, in Den Bosch, over 

de Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, bij erfgoed van wijlen Gerardus 

Groije, welke helft aan Godefridus van Hedechuijsen was verkocht door 

Theodericus zvw Johannes Judaes, en de helft van de gebouwen op voornoemd 

erfgoed. 

 

Walterus filius quondam Danijelis van der Stadeacker maritus et tutor 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Sophije (dg: van Hedech) van der 

Heijden sororis quondam Godefridi de Hedechuijsen medietatem ad se 

spectantem #ut dicebat# in quadam hereditate sita in Busco ultra pontem 

bladi in loco dicto Ulenborch prope hereditatem quondam Gerardi Groije 

venditam Godefrido de Hedechuijsen a (dg: Theoderico) Theoderico filio 

quondam Johannis Judaes prout in litteris necnon medietatem edificiorum 

in dicta hereditate consistentium ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Holaer corrigiatori cum litteris et aliis et jure promittens 

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

quorumcumque heredum dicti Godefridi de Hedechusen deponere. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum in profesto Lamberti. 

 

BP 1184 f 189r 08 wo 16-09-1405. 

Theodericus van der Vesten vernaderde een hoeve, gnd het Cleijn Goit, in 

Bakel, met toebehoren zowel onder Bakel als Deurne, zoals deze behoorde aan 

wijlen hr Walterus van Bruheze, in pacht uitgegeven aan Mathijas zvw 

Willelmus van der Rijt door Arnoldus Stamelart van Bruheze. De ander week. 

En hij droeg weer over. {Niet afgewerkt contract3}. 

 

-. 

Theodericus van der Vesten prebuit patentes denarios ad redimendum e jure 

proximitatis quendam (dg: bona) mansum dictum tCleijn Goit situm in 

parrochia de Bakel cum suis attinentiis tam infra dictam parrochiam et 

infra parrochiam de Doerne consistentibus (dg: datum ad pactum Mat) prout 

dicta bona ad dominum quondam Walterum de Bruheze spectare consueverat! 

datum ad pactum Mathije filio quondam Willelmi van der Rijt ab Arnoldo 

                         
3 Zie → BP 1184 f 191r 05 do 24-09-1405, Noijdekinus zvw Noijdekinus van den Goer verwerkte 
het naderrecht. 
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Stamelart de Bruheze ut dicebat et alter cessit et reportavit. Testes. 

 

1184 f.189v. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1405. 

 sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1405. 

 anno CCCCmo quinto in crastino Lamberti 

  mensis septembris die {ruimte vrijgelaten}: vrijdag 18-09-1405. 

 

BP 1184 f 189v 01 wo 16-09-1405. 

Henricus van Erpe zvw Rutgherus van Erpe droeg over aan Henricus Kuijst een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te 

leveren, welke pacht voornoemde Henricus gekocht had van Thomas Blocs van 

Arle. {Geen testes noch datum}. 

 

Henricus de Erpe filius quondam Rutgheri de Erpe hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in parrochia de Arle tradendam quam paccionem dictus 

Henricus erga Thomam Blocs de Arle emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Kuijst cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 189v 02 wo 16-09-1405. 

Henricus zvw Rutgherus van Erpe droeg over aan voornoemde Henricus Kuijst 

een b-erfpacht van 2 mud 3 lopen rogge, maat van Gemert, die Anselmus zvw 

Marselius Arts soen van Ghemert beloofd had aan Elizabeth dvw Henricus nzv 

hr Thomas van Bakel priester, met Lichtmis in Gemert te leveren, welke 

pacht eerstgenoemde Henricus gekocht had van Johannes zvw Henricus Pelser 

van Ghemert en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Henricus. {Geen testes 

noch datum}. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri de Erpe hereditariam paccionem duorum 

modiorum et trium lopinorum siliginis mensure de Ghemert quam Anselmus 

filius quondam Marselii Arts soen de Ghemert promiserat se daturum et 

soluturum Elizabeth filie quondam Henrici filii naturalis olim domini 

Thome de Bakel presbitri hereditarie purificationis et in Ghemert 

tradendam et quam paccionem primodictus Henricus erga Johannem filium 

quondam Henrici Pelser de Ghemert et Elizabeth eius uxorem filiam dicti 

quondam Henrici emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit prefato Henrico Kuijst cum litteris et jure promittens (dg: 

sut) ut supra. 

 

BP 1184 f 189v 03 do 17-09-1405. 

Johannes Funsel zvw Johannes Funsel verkocht aan zijn broer Willelmus 

Funsel een n-erfcijns van 10 oude schilden, geld van de keizer of van de 

koning van Frankrijk, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, 

in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen de muur van Bodo van Zanthen 

enerzijds en erfgoed van Leonius van Erpe zvw Godefridus anderzijds. 

 

Johannes Funsel filius quondam Johannis Funsel hereditarie vendidit 

Willelmo Funsel suo fratri hereditarium censum X aude scilde (dg: 

Francie) monete imperatoris vel monete regis Francie solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem (dg: quondam 

Godefridi de Derentheren) #murum Bodonis de Zanthen# ex uno et inter 

hereditatem Leonii de Erpe filii quondam Godefridi ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

et recognovit sibi fore satisfactum. Testes Goeswinus et Gerardus datum 

in festo Lamberti. 

 

BP 1184 f 189v 04 za 19-09-1405. 

Jacobus Baudekens soen van Kessel verkocht aan Henricus van den Perre zvw 
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Willelmus van den Perre 1/3 deel dat aan hem behoort in een kamp, 15 hont 

lands groot, in Maren, ter plaatse gnd die Beemden, tussen erfg vw 

Herbertus Truden soen enerzijds en Petrus Theij van Os anderzijds, van 

welke kamp het resterende 2/3 deel behoort aan Goeswinus Kerijs soen en 

Elizabeth wv Gerardus Colne, vrij van dijken, cijns en schouw. 

 

Jacobus Baudekens soen de Kessel terciam partem ad se spectantem in 

quodam campo XV hont terre continente sito in parrochia de Maren in loco 

dicto die Beemden inter hereditatem heredum quondam Herberti Truden soen 

ex uno et inter hereditatem Petri Theij de Os ex alio (dg: in quo) de quo 

campo relique due tercie partes ad Goeswinum Kerijs soen et ad Elizabeth 

relictam quondam Gerardi Colne pertinere dinoscuntur ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico van den Perre filio quondam Willelmi van den 

Perre promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggeribus (dg: 

Mose et) censu et circonspectione dicta scouwe libera. Testes Goeswinus 

et Gerardus datum sabbato post Lamberti. 

 

BP 1184 f 189v 05 za 19-09-1405. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Vastenavond over een jaar (di 08-02-

1407) met 21 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Jacobus van 

Gheel, Johannes Bloijs, Johannes Hoghe van Helmont en Cristianus van den 

Bredeacker. 

 

Et poterit redimere infra hinc et a (dg: fe) carnisprivio proxime futuro 

ultra annum semper dicto spacio pendente cum XXI novis Gelre gulden 

scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

(dg: et) ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto #in crastino 

Lamberti# mensis septembris die {ruimte vrijgelaten} hora vesperarum vel 

quasi pontificis (dg: Boni) Innocentis presentibus Jacobo de Gheel 

Johanne Bloijs Johanne Hoghe de Helmont et Cristiano van den Bredeacker. 

{Datum is vrijdag 18-09-1405, maar toch gezet op zaterdag 19-09-1405}. 

 

BP 1184 f 189v 06 za 19-09-1405. 

Hr Willelmus Voet kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch droeg over aan 

zijn schoonzoon Johannes Wuest ¼ deel dat aan hem behoort in een beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Hoggendonc, naast het water gnd die Dommel 

enerzijds en Petrus zvw Petrus Koenen soen anderzijds, van welke beemd het 

resterende ¾ deel behoort aan Johannes Proefst van Bucstel. 

 

Dominus Willelmus Voet canonicus ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco quartam partem ad se spectantem in quodam prato sito in parrochia 

de Bucstel ad locum dictum Hoggendonc #contigue# juxta aquam dictam die 

Dommel (dg: ex uno et inter hereditatem spectantem q ad quendam mansum ad 

locum dictum Mulsel situatum) #ex uno et inter hereditatem Petri filii 

quondam Petri Koenen soen ex alio# de quo prato relique tres quarte 

partes ad Johannem Proefst de Bucstel pertinere dinoscuntur #ut dicebat# 

hereditarie supportavit Johanni Wuest suo genero promittens super omnia 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et 

Gerardus datum (dg: in) sabbato post Lamberti. 

 

BP 1184 f 189v 07 za 19-09-1405. 

Voornoemde hr Willelmus Voet kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch 

droeg over aan voornoemde Johannes Wuest (1) een b-erfcijns van 2 

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

penningen gerekend, die kvw Theodericus gnd Didde die Weker met Sint-

Martinus moeten betalen aan voornoemde hr Willelmus, gaande uit een stuk 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Lijemde, tussen wijlen Johannes 

Copken soen enerzijds en kvw Henricus Nennen soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de weg gnd die Enghelsche Straet, (2) een b-erfrente van 2 
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hoenderen, die Aleijdis dvw {f.190r} Ghibo Wolfs om het jaar met Sint-

Martinus moet leveren aan voornoemde hr Willelmus, gaande uit een stuk 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Lijemde, naast erfgoed dat behoort 

aan kvw Theodericus gnd Didde die Weker, (3) een b-erfcijns van 4 penning 

voornoemd geld, die Willelmus Roempot evw Bessella Nouden met Sint-Martinus 

moet betalen aan voornoemde hr Willelmus, gaande uit een beemd, gnd die 

Weert, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, naast kinderen gnd van den Dijc, 

(4) een b-erfcijns van 12 penning, 1 oude Vlaamse groot voor 16 penningen 

gerekend, die Johannes van Nerghenna van Lijemde met Sint-Martinus moet 

betalen aan voornoemde hr Willelmus, gaande uit een erfgoed van voornoemde 

Johannes, in Boxtel, ter plaatse gnd op die Loo, welk erfgoed jaarlijks 

gedeeld wordt, wat genoemd wordt rijdt, (5) een b-erfcijns van 11 penning, 

1 oude Vlaamse groot voor 16 penningen gerekend, die Henricus Tongerloo met 

Sint-Martinus moet betalen aan voornoemde heer, gaande uit een stukje land, 

in Boxtel, in de akkers gnd Kerbraex Loect. Met achterstallige termijnen. 

 

Prefatus dominus Willelmus Voet hereditarium censum duorum solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato quem liberi quondam Theoderici dicti Didde die (dg: Weker) 

#Weker# dicto domino Willelmo tenentur annuatim #Martini# ex pecia terre 

sita in parrochia de Bucstel ad locum dictum Lutter Lijemde inter 

hereditatem quondam Johannis Copken soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici Nennen soen ex alio tendente cum uno fine ad 

plateam dictam die Enghelsche Straet atque hereditarium redditum duorum 

pullorum quem Aleijdis (dg: ?te) filia quondam 

 

1184 f.190r. 

 in octavis nativitatis Marie: dinsdag 15-09-1405. 

 sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1405. 

 quinta post Mathei: donderdag 24-09-1405. 

 in festo Mathei apostoli et ewangeliste: maandag 21-09-1405. 

 

BP 1184 f 190r 01 za 19-09-1405. 

Ghibonis Wolfs solvere tenetur dicto domino Willelmo hereditarie 

alternatis annis #Martini# ex pecia terre sita in parrochia de Bucstel ad 

locum dictum Lutter Lijemde (dg: inter hereditatem) contigue juxta 

hereditatem ad liberos quondam Theoderici dicti Didde die Weker 

spectantem item hereditarium censum quatuor denariorum dicte monete quem 

Willelmus Roempot olim maritus quondam Besselle Nouden dicto domino 

Willelmo solvere tenetur #Martini# ex quodam prato dicto die Weert sito 

in parrocha de Bucstel ad locum dictum Onrode juxta hereditatem liberorum 

dictorum van den Dijc atque hereditarium censum XII denariorum uno grosso 

antiquo Flandrense pro XVI denariis in hoc computato quem Johannes de 

Nerghenna de Lijemde dicto domino Willelmo solvere tenetur hereditarie 

#Martini# ex quadam hereditate ipsius Johannis sita in dicta parrochia ad 

locum dictum op die Loo que hereditas annuatim dividitur quod exponetur 

rijdt atque hereditarium censum XI denariorum uno grosso antiquo 

Flandrense pro XVI denariis in hoc computato quem Henricus Tongerloo 

dicto domino solvere tenetur #Martini# de quadam particula terre (dg: 

sol) sita in parrochia predicta in agris dictis (dg: Kersbra) Kerbraex 

Loect ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni Wuest (dg: 

promittens ut supra) simul cum omnibus arrestadiis promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 190r 02 di 15-09-1405. 

Yda wv Willelmus Loijer machtigde Henricus van den Bever haar renten, 

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

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer dedit et contulit Henrico van den 

Bever potestatem monendi suos redditus census et pacciones et quecumque 

eius credita que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et 
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quecumque bona eius regendi usque ad revocationem. Testes Goeswinus et 

Tijt datum in (dg: festo Lamberti) octavis (dg: b) nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 190r 03 za 19-09-1405. 

Goeswinus van Tula beloofde aan Ghisbertus zvw Willelmus van den Brekelen 

50 Franse kronen of de waarde met Driekoningen (wo 06-01-1406) en 50 Franse 

kronen of de waarde met Paasen aannstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Goeswinus de Tula promisit super omnia Ghisberto filio quondam Willelmi 

van den Brekelen L Vrancrijc cronen vel valorem ad epiphanije Domini et L 

Vrancrijc cronen vel valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes Goeswinus et Wolph datum (dg: in) sabbato post Lamberti. 

 

BP 1184 f 190r 04 za 19-09-1405. 

Cristianus van den Brede Acker ev Heijlwigis dvw Petrus Jans soen van Acht, 

door wijlen voornoemde Petrus verwekt bij wijlen zijn vrouw Hildegondis dvw 

Henricus van Mierle, droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus Jans soen van 

Acht voor één helft en voor de andere helft aan Johannes zv Agnes Roefs, 

tbv voornoemde Agnes en haar kinderen, ½ mud rogge, maat van Stripe, die 

Godefridus Agnesen soen en voornoemde Arnoldus Jans soen van Acht moesten 

leveren aan voornoemde Hildegondis, gaande uit goederen gnd te Welpscot, in 

Stripe en Zeelst, welke pacht aan voornoemde Hildegondis gekomen was na 

erfdeling. 

 

Cristianus van den Brede Acker maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Petri Jans soen de Acht ab ipso quondam Petro et quondam 

Hildegonde eius uxore filia quondam Henrici de Mierle pariter genite 

dimidium modium (dg: siliginis) bone et dative siliginis mensure de 

Stripe quem Godefridus Agnesen soen et Arnoldus Jans soen de Acht 

predicte Hildegondi !ex #{in linker marge:} solvere tenebantur# (dg: 

predictis) ex bonis dictis te Welpscot cum suis attinentiis sitis in 

parrochiis de Stripe et de Zeelst (dg: ut dicebat) que paccio dicte 

Hildegondi mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsam et 

eius coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio (dg: quon) dicti quondam Arnoldi Jans soen de Acht pro una 

medietate et Johanni filio Agnetis Roefs ad opus dicte Agnetis et 

liberorum eiusdem Agnetis pro reliqua medietate promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte 

quondam Hildegondis et suorum heredum deponere. Testes Goeswinus et 

Gerardus datum supra. Traditur alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1184 f 190r 05 do 24-09-1405. 

Woulterus die Witmeester beloofde aan Eustatius van Hedechusen, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1406), 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 

02-02-1407) en 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over twee jaar (do 

02-02-1408) in Den Bosch te leveren. 

 

Woulterus die Witmeester (dg: ende Henric van den Wutenboer colonus 

sancti spiritus in Busco) promiserunt! (dg: indivisi) super omnia 

Eustatio de Hedechusen ad opus mense sancti spiritus in Busco sex modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum et tres 

modios siliginis dicte mensure a purificationis proxime futuro ultra 

annum et tres modios siliginis dicte mensure a purificationis proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos !testes (dg: Go) et in Busco 

tradendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 190r 06 ma 21-09-1405. 

Gerlacus Cnode van den Bosch zv Henricus Cnode verkocht aan Petrus Pels 

verwer een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit goederen, gnd het Hofgoet ten Hoeve, eertijds 
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van voornoemde Henricus en nu van voornoemde verkoper, in Erp, en uit het 

toebehporen en de rechten van die goederen. 

 

Gerlacus Cnode van den Bosch filius Henrici Cnode hereditarie vendidit 

Petro Pels (dg: h) tinctori hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonis dictis tHofgoet ten Hoeve dudum dicti Henrici 

nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in parrochia de Erpe atque 

ex attinentiis #et juribus# dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam oblgationem deponere et 

sufficientem facere. Theodericus et Neijnsel datum in festo Mathei 

apostoli et ewangeliste. 

 

BP 1184 f 190r 07 ma 21-09-1405. 

Wellinus van Beke droeg over aan Walterus Colen soen van Oerle 75 nieuwe 

Gelderse gulden, aan hem beloofd door Henricus van Krekelhoven, Wautgherus 

van Gassel en Henricus zv voornoemde Wautgherus. 

 

Wellinus de Beke L et XXV nu Gelre gulden promissos sibi ab Henrico de 

Krekelhoven Wautghero de Gassel et Henrico filio eiusdem Wautgheri prout 

in litteris legitime supportavit Waltero (dg: Colen soen) Colen soen de 

(dg: -r) Oerle cum litteris et jure. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 190r 08 di 22-09-1405. 

Segerus Pouwels soen van Waelwijc gaf uit aan Hermannus die Cuper zvw 

Hermannus Cuper 4 roeden gnd gheerden lands, in Waalwijk, ter plaatse gnd 

in die Hoeve, tussen Johannes zv Petrus Gruijter enerzijds en erfgoed van 

Henricus zvw Laurencius en erfgoed van wijlen Franco Rijcouts soen, nu van 

diens kinderen, anderzijds, strekkend vanaf de straat gnd die Aude Straet 

tot aan de dijk gnd die Meerdijck, zoals daar gelegen in den hoefslach; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 3½ penning gnd mijten aan hr dekaan en 

kapittel van Beek, en thans voor (2) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Waalwijk, met Kerstmis in Waalwijk te leveren, vrij van schattingen 

{f.190v} en bede. 

 

Segerus Pouwels soen de Waelwijc quatuor virgatas (dg: terre) dictas 

gheerden terre sitas in parrochia de Waelwijc ad locum dictum in die 

Hoeve inter hereditatem Johannis filii Petri Gruijter ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Laurencii et #hereditatem# quondam 

Franconis Rijcouts soen (dg: et eius) nunc ad liberos eiusdem Franconis 

spectantem ex alio tendentes a vico dicto die Aude Straet ad aggerem 

dictum die Meerdijck prout ibdem site sunt in den hoefslach ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Hermanno die Cuper filio quondam Hermanni 

Cuper ab eodem hereditarie possidendas pro tribus et dimidio denariis 

dictis mijten domino decano et capitulo Bekensi exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Waelwijc danda sibi ab alio nativitatis Domini et in Waelwijc tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit insuper !omnia quod 

ipse dictam paccionem sibi (dg: quita) liberam deliberabit ab omni onere 

dicto schattingen 

 

1184 f.190v. 

 in crastino Mathei apostoli: dinsdag 22-09-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis septembris die XXII: dinsdag 22-09-1405.

 quinta post Mathei: donderdag 24-09-1405. 

 

BP 1184 f 190v 01 di 22-09-1405. 
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ac onere dicto beden eventuris. Testes Theodericus et Tijt datum in 

crastino Mathei apostoli. 

 

BP 1184 f 190v 02 di 22-09-1405. 

Willelmus van Beke zvw Johannes van Beke vernaderde een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, aan Johannes Pape zv Arnoldus van den Haseldonck 

verkocht door Nijcholaus gnd Coel zv Goeswinus Rutten soen. Voornoemde 

koper week voor voornoemde Willelmus van Beke. En voornoemde Willelmus 

droeg weer over aan voornoemde Johannes koper. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Johannis de Beke (dg: in a) prebuit et 

exhibuit patentes denarios ad redimendum e jure proximitatis hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco venditam Johanni Pape 

filio Arnoldi van den Haseldonck a Nijcholao dicto Coel filio Goeswini 

Rutten soen ut dicebat dictus emptor cessit dicto Willelmo de Beke et 

idem Willelmus reportavit dicto Johanni emptori. Testes Theodericus et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 190v 03 di 22-09-1405. 

Willelmus van Beke smid beloofde aan Nijcholaus Wal 27 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden geerekend, minus 12 gemene 

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

 

Willelmus de Beke faber promisit super omnia Nijcholao Wal XXVII novos 

gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

minus XII gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 190v 04 di 22-09-1405. 

Hr Arnoldus van Herlaer ridder en Zibertus van Hoculem beloofden aan 

Stephanus Merlingus, tbv, 40 Franse kronen met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Dominus Arnoldus de Herlaer miles et Zibertus de Hoculem promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus XL Vranrijc cronen ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes (dg: 

datum supra) Theodericus et Tijt datum im crastino Mathei. 

 

BP 1184 f 190v 05 di 22-09-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 190v 06 di 22-09-1405. 

Conrardus zv Hermannus Coenen droeg over aan Theodericus Mijnnemere zvw 

Johannes van Hees (1) de helft van de helft van een b-erfcijns van 8 pond 

geld, die Henricus van Beke nzvw Henricus van Beke beloofd4 had te betalen 

aan Elizabeth wv Conrardus Writer zvw Hermannus Bac en aan haar dochters 

Heijlwigis en Hermanna, bij haar verwekt door wijlen voornoemde Conrardus, 

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

uit een huis en erf van wijlen Johannes van Brabantia, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de Molenbrug, op het water aldaar, aan de kant richting 

Herlaer, tussen voornoemd gemeen water enerzijds en erfgoed van Cristianus 

van den Hoevel anderzijds, welke helft van de cijns van 8 pond voornoemde 

Conrardus gekocht5 had van Johannes Moerwater ev voornoemde Hermanna dvw 

                         
4 Zie ← BP 1180 p 131r 03 vr 13-02-1394, belofte van de erfcijns. 
5 Zie ← BP 1182 p 756v 06 ma 27-02-1402 verkoop van de helft van de cijns. 
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Conrardus Writer, (2) voornoemd huis6,7 en erf, die voornoemde Conrardus zv 

Hermannus Coenen soen wegens gebrek van betaling van voornoemde cijns van 8 

pond gerechtelijk gekocht had van Reijnerus Scaden die daartoe gemachtigd 

was. Voor voornoemde Conrardus de andere helft van voornoemde helft van de 

cijns gereserveerd. Voornoemde Conrardus beloofde dat als er, buiten 

voornoemde cijns van 8 pond, jaarlijks méér betaald moet worden dan 5 pond 

b-erfcijns voornoemd geld, dat dan voornoemde Conrardus dat meerdere voor 

voornoemde Theodericus zal afhandelen; maar zou er minder betaald moeten 

worden, dan zal voornoemde Theodericus dat mindere aan voornoemde Conrardus 

betalen. 

 

Conrardus filius Hermanni Coenen medietatem (dg: ad se spectantem in) 

#medietatis# hereditarii census octo librarum monete quem Henricus de 

Beke filius naturalis quondam Henrici de Beke promiserat se daturum et 

soluturum Elizabeth relicte quondam Conrardi Writer filii quondam 

Hermanni Bac atque Heijlwigi et Hermanne sororibus filiabus dictorum 

Elizabeth et quondam Conrardi hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de et ex domo et area quondam Johannis de Brabantia sita in Busco 

in vico Vuchtensi ultra pontem dictum Molenbrugge supra aquam ibidem in 

latere versus Herlaer inter communem aquam predictam ex uno et inter 

hereditatem Cristiani van den Hoevel ex alio prout in litteris (dg: quem) 

quam medietatem (dg: dictus Conr) dicti census #octo librarum# dictus 

Conrardus erga Johannem Moerwater maritum et tutorem legitimum #dicte# 

Hermanne sue uxoris filie quondam Conrardi Writer predicti emendo 

acquisierat prout in litteris quas vidimus atque predictam domum et aream 

quam domum et aream dictus Conrardus filius Hermanni Coenen soen pro 

defectu solutionis dicti census octo librarum #per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco# erga (dg: Godefridum de Driel) Reijnerum 

Scaden potentem factum ad hoc (dg: p) emendo acquisierat prout in 

litteris quas vidimus hereditarie supportavit Theoderico Mijnnemere filio 

quondam Johannis de Hees cum litteris et aliis et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere salva dicto Conrardo reliqua medietate dicte medietatis census 

predicti (dg: testes datum supra) promisit insuper dictus Conrardus si 

preter predictum censum octo librarum plus esset solvendum annuatim (dg: 

q) quam quinque libre hereditarii census dicte monete quod illud plus 

dictus Conrardus predicto Theoderico pro una medietate deponet (dg: 

testes datum supra) et si minus quod illud solvet dictus Theodericus 

Conrardo predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 190v 07 di 22-09-1405. 

En voornoemde Theodericus kan de andere helft van de helft van voornoemde 

cijns van 8 pond terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1405) met 30 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met eventuele achterstallige termijnen en 

met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van hr Gerlacus van Ghemert, mr Godefridus van Rode en Jacobus 

van Gheel. 

 

Et poterit dictus Theodericus (dg: p) reliquam medietatem dicte (dg: 

censu) medietatis census predicti octo librarum redimere ad spacium trium 

annorum festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium 

(dg: possi) semper dicto spacio pendente cum XXX novis Gelre gulden 

scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

et cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni redemptionis ut in 

forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis septembris die XXII hora 

(dg: complet) vesperarum vel quasia presentibus domino Gerlaco de Ghemert 

                         
6 Zie ← BP 1180 p 130v 13 vr 13-02-1394, verkoop van het huis aan Henricus van Beke nzvw 
Henricus van Beke. 
7 Zie → BP 1184 f 198v 05 vr 02-10-1405, verkoop van een erfpacht uit het huis. 
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magistro Godefrido de Rode Jacobo de Gheel. 

 

BP 1184 f 190v 08 di 22-09-1405. 

Johannes van Haren ev Heijlwigis dvw Conrardus Writer zvw Hermannus Bac 

droeg over aan voornoemde Theodericus Mijnnemere de helft van de helft van 

voornoemde b-erfcijns van 8 pond, voor voornoemde Johannes de andere helft 

van de helft van de cijns gereserveerd. En hij beloofde hetzelfde als 

Conrardus. 

 

Johannes de Haren maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Conrardi Writer filii quondam Hermanni Bac medietatem medietatis 

dicti census octo librarum hereditarie supportavit dicto Theoderico 

Mijnnemere cum litteris et aliis et jure occacione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte Heijlwigis sue uxoris 

deponere salva sibi reliqua medietate dicte medietatis dicti census octo 

librarum (dg: testes datum supra) promisit eciam (dg: de) ut Conrardus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 190v 09 di 22-09-1405. 

En hij kan voornoemde andere helft van de helft van voornoemde cijns van 8 

pond terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1405) met 30 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, met eventuele achterstallige termijnen en met de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van hr 

Gerlacus van Ghemert, mr Godefridus van Rode, Jacobus van Gheel en 

Reijmboldus van Geffen. 

 

Et poterit redimere (dg: ad spacium trium a) dictam reliquam medietatem 

#medietatis# dicti census octo librarum ad spacium trium annorum festum 

nativitatis Domini (dg: etc ut in prothocollo supra proxime ut p..to et 

qu) proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente 

cum XXX novis Gelre gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato et cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni 

redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis 

septembris die XXII hora vesperarum vel quasia presentibus domino Gerlaco 

de Ghemert magistro Godefrido de Rode Jacobo de Gheel et Reijmboldo de 

Geffen. 

 

BP 1184 f 190v 10 do 24-09-1405. 

Florencius van der Aa machtigde Marselius zvw Alardus Zelen soen al zijn 

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

 

Florencius van der Aa dedit et contulit Marselio filio quondam Alardi 

Zelen soen potestatem monendi et via juris si opus fuerit assequendi 

omnes et singulos census redditus et pacciones et quecumque credita dicti 

florencii que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et 

quecumque eius bona regendi usque ad revocationem. Testes Theodericus et 

Goeswinus datum quinta post Mathei. 

 

1184 f.191r. 

 quinta post Mathei: donderdag 24-09-1405. 

 

BP 1184 f 191r 01 do 24-09-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 191r 02}. 

prout dicta decima ad dictum quondam Sijmonem pertinere consuevit. 

 

BP 1184 f 191r 02 do 24-09-1405. 

Walterus van Gheldenaken zvw Sijmon van Gheldenaken verhuurde aan Johannes 

Stockelman ¼ deel van de korentiende van Stiphout, zoals die tiende 

behoorde aan wijlen voornoemde Sijmon, voor een periode vann 3 jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), per jaar voor 13 mud 9 lopen 
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koren, maat van Helmond, voor 2/3 deel rogge en voor 1/3 deel gerst te 

weten de gerst zoals die gewoonlijk van deze tiende wordt geleverd, met 

Lichtmis in Stiphout te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407). Alleen voor Johannes een brief. 

 

(dg: duplicetur). Solvit Johannes. 

Walterus de Gheldenaken filius quondam Sijmonis de Gheldenaken quartam 

partem decime bladi de Stiphout ut dicebat #{hier BP 1184 f 191r 01 

invoegen}# locavit Johanni Stockelman ab eodem ad spacium (dg: an) trium 

annorum festum purificationis proxime futurum (dg: poss) sine medio 

sequentium possidendam quolibet dictorum trium annorum pro XIII modiis 

(dg: bladi) et IX lopinis bladi pro duabus partibus siliginis et pro 

tercia parte (dg: bladi sc) ordei scilicet talis ordei (dg: quod solvetur 

et) quale consuetum est solvi de decima predicta mensure de Helmont 

dandis sibi ab alio quolibet dictorum trium annorum ab alio 

purificationis #et pro primo termino a purificationis proxime futuro 

ultra annum# et in Stiphout tradendis promittens super omnia warandiam 

(dg: ..) pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia. Testes Goeswinus et Tijt datum quinta post Mathei. Fiet 

tantum una pro Johanne. 

 

BP 1184 f 191r 03 do 24-09-1405. 

Voornoemde Walterus van Gheldenaken zvw Sijmon van Gheldenaken verhuurde 

aan voornoemde Johannes Stockelman (1) een huis, tuin, en aangelegen eusel, 

in Stiphout, tussen erfgoed van Sijmon van Langel enerzijds en akkerland 

van voornoemde Walterus anderzijds, met een eind strekkend aan Hogardus van 

den Gasthuijs, (2) ½ bunder beemd, gelegen achter de plaats gnd Eemsellaer, 

zoals deze behoorde aan wijlen voornoemde Sijmon en zoals Laurencius van 

Gherwen die huurde, (3) het recht dat bij voornoemd huis hoort turf uit te 

graven in de gemeint van Stiphout; verhuur voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Pasen aanstaande (zo 11-04-1406), per jaar voor 8 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pasen te betalen, 

voor het eerst over een jaar (zo 27-03-1407), onder de volgende 

voorwaarden: (a) Johannes zal het huis bewonen of laten bewonen, (b) 

Walterus al aan Johannes elk jaar 4 vimmen stro, en de benoodigde latten en 

spijkers leveren, die Johannes voor zijn rekening op het dak van het huis 

zal laten aanbrengen, waar dit het meest van nut is, (c) Johannes zal de 

werklieden betalen, (d) zouden er meer werkzaamheden nodig zijn, dan zal 

Johannes dat in overleg met Sijmon van Langel en de hoevenaar van de hoeve 

gnd ten Dijc uitvoeren, en wat dat kost zal Walterus in mindering brengen 

op voornoemd geld. Alleen voor Johannes een brief. 

 

Solvit Johannes. (dg: duplicetur). 

Dictus Walterus domum et ortum (dg: sitos) et peciam pascue #dicte 

eeusel# sibi adiacentem sitos in parrochia de Stiphout inter hereditatem 

Sijmonis de Langel ex uno et inter (dg: hereditatem domini W) terram 

arabilem dicti Walteri ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

Hogardi van den Gasthuijs et dimidium bonarium prati situm retro locum 

dictum Eemsellaer (dg: juxta) prout dictum dimidium bonarium prati ad 

dictum quondam Sijmonem pertinere consuevit et Laurencius de Gherwen sub 

(dg: eius) titulo conductionis habuit et tenuit (dg: ut dicebat locavit 

dicto Johanni ab eodem ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium possidendos anno quolibet dictorum 

trium annorum) simul cum jure fodiendi cespites in communitate de 

Stiphout #ad dictum domum spectante# ut dicebat locavit dicto Johanni ab 

eodem ad spacium trium annorum festum (dg: purificationis) #pasche# 

proxime futurum sine medio sequentium possidendos quolibet dictorum 

trium annorum (dg: q) pro octo novis aureis florenis (dg: communiter) 

scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

dandis sibi quolibet dictorum trium annorum (dg: p) pasche et pro primo 

termino a pasche proxime futuro ultra annum (dg: promittens) additis 
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conditionibus sequentibus quod dictus Johannes predictam domum 

inhabitabit dicto spacio pendente vel ab aliis inhabitarie! faciet item 

quod dictus (dg: d) Walterus deliberabit dicto Johanni quolibet dictorum 

trium annorum quatuor vijmas straminum et tegulas et clavos ad hoc 

necessarios quos dictus (dg: Walterus) Johannes sub eius expensis tegi 

faciet supra domum predictam ubi magis proficuum et congruum fuit et 

idem Johannes operarios premiabit item si dicta domus maioribus 

indiguerit reparationibus quod tunc illud dictus Johannes de consilio 

Sijmonis de Langel et (dg: Johannis coloni) de consilio coloni pro 

tempore (dg: dicti) mansi dicti ten Dijc reparabit et reparari 

procurabit et quecumque idem Johannes pro reparatione huiusmodi 

exposuerit hoc dictus Walterus sibi de pecunia predicta defalcabit et 

secundum istas conditiones promisit super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter super omnia repromisit. Testes 

datum supra. Fiet tantum una pro Johanne. 

 

BP 1184 f 191r 04 do 24-09-1405. 

Henricus zvw Arnoldus van den Culen verkocht aan Henricus zvw Henricus 

Persoens soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, 

tussen Reijnerus zvw Walterus van den Lucht enerzijds en voornoemde 

Henricus zvw Henricus Persoens soen anderzijds. 

 

Solvit. 

(dg: Florencius) Henricus filius quondam Arnoldi van den Culen peciam 

terre sitam in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter 

hereditatem Reijneri filii quondam Walteri van den Lucht ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Henrici Persoens soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico filio quondam Henrici Persoens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 191r 05 do 24-09-1405. 

Noijdekinus zvw Noijdekinus van den Goer vernaderde8 in aanwezigheid van de 

broers Mathias en Henricus, kvw Willelmus van den Rijt van Bakel, een hoeve 

gnd dat Cleijn Goet, eertijds van Arnoldus Stamellart van Bruhuijs, gelegen 

ter plaatse gnd op Bruheze, met toebehoren zoals hr Walterus van Bruheze 

priester die hoeve bewoonde, met huizen, landerijen, beemden en weiden van 

die hoeve en met de tienden, zowel de grote als de smalle, van die hoeve en 

van een hoeve die was van Gerardus van Stiphout, welke eerstgenoemde hoeve 

voornoemde broers Mathias en Henricus in pacht verkregen hadden van 

voornoemde Arnoldus Stamellart van Bruheze. Voornoemde broers weken. 

Voornoemde Noijdekinus droeg over aan voornoemde broers. De brief aan een 

van de broers overhandigen. 

 

Solvit. 

Noijdekinus filius quondam Noijdekini van den Goer in presentia Mathie et 

Henrici fratrum liberorum quondam Willelmi van den Rijt de Bakel prebuit 

et exhibuit etc ad redimendum mansum dictum dat Cleijn Goet dudum Arnoldi 

Stamellart de Bruhuijs #{in linker marge}: situm ad locum dictum op 

Bruheze# cum omnibus attinentiis dicti mansi (dg: singulis) prout dominus 

Walterus de Bruheze presbiter ipsum mansum dudum inhabitare consueverat 

simul cum domibus terris pratis pascuis (dg: et) #mansi predicti et cum# 

decimis tam magnis quam minutis (dg: mansi predicti) de predicto manso et 

de quodam manso dudum Gerardi de Stiphout proveniendis quem mansum 

primodictum cum domibus terris pratis pascuis et decimis predictis dicti 

Mathias et Henricus fratres erga predictum Arnoldum Stamellart de Bruheze 

ad pactum acquisierant ut dicebat et dicti fratres cesserunt et predictus 

Noijdekinus supportavit fratribus predictis. Testes datum supra. Traditur 

                         
8 Zie ← BP 1184 f 189r 08 wo 16-09-1405, niet afgewerkt contract, waarin Theodericus van der 
Vesten het naderrecht verwerkte. 
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alteri eorum. 

 

BP 1184 f 191r 06 do 24-09-1405. 

Johannes Broc zvw Petrus Broc droeg over aan Henricus van Berze zvw 

Willelmus van Berze (1) 1 morgen land, in de dingbank van Merewijc, ter 

plaatse gnd die Cort Beemde, in een kamp van 5 morgen, welk kamp gelegen is 

tussen wijlen Hugho Swartoghe enerzijds en Theodericus Berwout anderzijds, 

te weten de morgen naast het erfgoed gnd ....., met een sloot ertussen, (2) 

1 morgen land, in een kamp, gnd Gerijt Neven Camp, welk kamp 8 morgen groot 

is en gelegen is in de dingbank van Merewijc, achter het kasteel van 

Merewijc, met een eind strekkend aan het water gnd die Meer, welke 2 morgen 

voornoemde Johannes Broc verworven had van voornoemde Henricus van Berze. 

 

Solvit. 

Johannes Broc filius quondam Petri Broc unum juger terre situm in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Cort Beemde in quodam campo 

quinque jugera continente qui campus situs est inter hereditatem quondam 

Hughonis Swartoghe ex uno et inter hereditatem Theoderici Berwout ex alio 

scilicet illud juger terre quod situm est in dicto campo juxta 

hereditatem dict[am] ..... quodam fossato interiacente atque unum juger 

terre situm in quodam campo dicto Gerijt Neven Camp qui campus continet 

octo (dg: j) jugera et est situs in dicta jurisdictione de Merewijc retro 

castrum de Merewijc tendens cum uno fine ad aquam dictam die Meer que duo 

jugera terre dictus Johannes Broc erga Henricum de Berze filium quondam 

Willelmi de Berze acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Willelmo) Henrico de Berze predicto #cum litteris et jure# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 191r 07 do 24-09-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Petrus Broc droeg over aan voornoemde Henricus van 

Berze zvw Willelmus van Berze 16 nieuwe gulden geld van Gelre, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, en 24 gemene plakken, aan hem beloofd door 

Willelmus van Berze zvw Willelmus van Berze en Lambertus zvw Lambertus 

Gerijts soen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes #filius quondam Petri# Broc XVI novos aureos florenos 

communiter nuwe gulden vocatos monete Gelrie scilicet XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato et XXIIII gemeijn placken promissos 

sibi a Willelmo de Berze filio quondam Willelmi de Berze et Lamberto 

#filio quondam La[mberti]# Gerijts soen prout in litteris legitime 

supportavit dicto Henrico cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1184 f.191v. 

 quinta post Mathei: donderdag 24-09-1405. 

 sexta post Mathei: vrijdag 25-09-1405. 

 

BP 1184 f 191v 01 do 24-09-1405. 

Willelmus van Herlaer en zijn broer Theodericus, kvw Theodericus van 

Herlaer timmerman, beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 15 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus de Herlaer et Theodericus eius frater liberi quondam Theoderici 

de Herlaer carpentarii promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo 

ad opus etc XV aude scilde ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Goeswinus et Neijnsel datum quinta post 

Mathei. 

 

BP 1184 f 191v 02 do 24-09-1405. 

Rodolphus Baudens soen, zijn vader Baudewinus gnd Her Rolofs soen en 
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Henricus Ghiben soen beloofden aan Bertholdus Wedigen 51 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

-. 

Rodolphus Baudens soen et Baudewinus dictus Her Rolofs soen eius pater et 

Henricus Ghiben soen promiserunt indivisi super omnia Bertholdo Wedigen 

LI novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 191v 03 do 24-09-1405. 

Henricus Wouters soen van Vlijmen ev Aleijdis dvw Johannes die Rode 

verkocht aan Willelmus van Ghiessen 2/3 deel dat aan hem behoort in een 

stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Cranenbrake, tussen 

een gemene steeg enerzijds en Henricus Steenken Jutten soen anderzijds, 

geheel het stuk land belast met 2 penning cijns en een b-erfpacht van 1 

zester rogge. 

 

Henricus Wouters soen van Vlijmen #maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie quondam Johannis die Rode# duas tercias partes ad ipsum 

spectantes in pecia terre sita in parrochia de Vucht sancti Petri ad 

locum dictum die Cranenbrake inter communem stegam ex uno et inter 

hereditatem Henrici Steenken Jutten soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit #Willelmo de Ghiessen promittens super omnia# warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis census et hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis ex dicta integra pecia terre solvendis. 

Testes (dg: datum supra) Theodericus et Tijt datum quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 191v 04 do 24-09-1405. 

Johannes zvw Johannes die Rode verkocht zijn 1/3 deel in voornoemd stuk 

land aan voornoemde Willelmus van Ghiessen. 

 

Johannes filius quondam Johannis #die# Rode terciam partem ad se 

spectantem in pecia terre predicta hereditarie vendidit dicto Willelmo 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 191v 05 do 24-09-1405. 

Baudewinus Her Rolofs soen, zijn zoon Rodolphus en Henricus Ghiben soen 

beloofden aan de secretaris, tbv Arnoldus Stamellart van Uden, gedurende 

twee jaar, elk jaar 32 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Lambertus, voor het eerst 

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

 

Baudewinus Her Rolofs soen Rodolphus eius filius et Henricus Ghiben soen 

promiserunt indivisi super omnia mihi ad opus Arnoldi Stamellart de Uden 

quod ipsi dabunt et solvent dicto Arnoldo Stamellart ad spacium duorum 

annorum proxime futurorum quolibet dictorum duorum annorum XXXII novos 

Gelre gulden vel valorem mediatim Domini et mediatim (dg: Johannis) 

#Lamberti# et pro primo termino nativitatis Domini proxime futurum. 

 

BP 1184 f 191v 06 do 24-09-1405. 

Johannes Korf en Jordanus zv Arnoldus Tielkini beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv, 25 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande te betalen (vr 

25-12-1405) op straffe van 2. 

 

Johannes Korf et Jordanus filius Arnoldi Tielkini promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus XXV aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

Theodericus et Tijt datum (dg: in) quinta post Mathei. 
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BP 1184 f 191v 07 do 24-09-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit allium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 191v 08 do 24-09-1405. 

Albertus gnd Aeb van Maren zvw Arnoldus Brugman verklaarde ontvangen te 

hebben van zijn oom Albertus gnd Abe van Maren de oudere 1/3 deel van 23 

oude schilden, die voornoemde Albertus van Maren de oudere verschuldigd was 

aan eerstgenoemde Albertus, zijn broer Goeswinus en zijn zuster Elizabeth, 

kv voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit I grossum. 

Albertus dictus Aeb de Maren filius quondam Arnoldi Brugman palam 

recognovit sibi per Albertum dictum Abe de Maren #seniorem# eius 

avunculum fore satisfactum de tercia parte XXIII aude scilde quos dictus 

Albertus de Maren senior tenebatur primodicto Alberto Goeswino eius 

fratri et Elizabeth eius sorori liberi! dicti Arnoldi clamans inde 

quitum. Testes datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 191v 09 do 24-09-1405. 

Johannes zvw Lambertus Guldenman droeg over aan Henricus zvw Arnoldus van 

den Culen van Scijnle een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde 

Johannes eertijds verworven had van voornoemde Henricus, gaande uit een 

stuk land van voornoemde Henricus, ongeveer 4 lopen groot, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Delschot, naast de beemden gnd die Gemeijn Beemde. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat voornoemde Henricus, buiten vooornoemde 

cijns, in het verleden geen andere cijnzen moest betalen. Voornoemde 

Johannes wil dat de oorspronkelijke brief, als die gevonden wordt, 

overhandigd wordt aan voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Lamberti Guldenman hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: solv) quem dictus Johannes erga Henricum filium 

quondam Arnoldi van den Culen de Scijnle dudum acquisierat solvendum ex 

pecia terre dicti Henrici quatuor lopinatas vel circiter in semine 

capiente sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Delschot juxta 

prata dicta die Gemeijn Beemde ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Henrico promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: pro) insuper dictus Johannes recognovit quod dictus 

Henricus #in quocumque tempore evoluto# nullos alios census preter censum 

predictum solvere tenebatur. Testes datum supra. Et (dg: placet lit si) 

et placet dicto Johanni quod littera sua originalis si inveniatur 

tradatur dicto Henrico. 

 

BP 1184 f 191v 10 do 24-09-1405. 

Johannes Matheeus soen witlederbereider droeg over aan zijn zoon Matheus en 

Franco Post ev Cristina dv voornoemde Johannes voor 2/3 deel en voor 1/3 

deel aan Henricus, Johannes, Margareta en Heijlwigis, kvw Gerardus van 

Mulsen, door wijlen voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Rijka 

dv voornoemde Johannes Matheeus soen, zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns 

van 50 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een 

huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Nijcholaus van der Hullen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus 

Loijer anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes gekocht had van 

Nijcholaus zvw Henricus van {hier staat geen naam} zvw Gerardus Scaden. 

 

Johannes Matheeus soen parator albi corei usufructum sibi competentem in 

hereditario censu L solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate domus et aree site in Busco ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem Nijcholai van der Hullen ex uno et inter hereditatem 
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quondam Henrici Loijer ex alio quem censum dictus Johannes erga 

Nijcholaum filium quondam Henrici de {hier staat geen naam} filii quondam 

Gerardi Scaden emendo acquisierat prout in litteris legitime supportavit 

Matheo suo filio et Franconi Post tamquam marito legitimo Cristine sue 

uxoris filie dicti Johannis pro duabus terciis partibus et Henrico 

Johanni Margarete et Heijlwigi liberis quondam Gerardi de Mulsen ab ipso 

quondam Gerardo et quondam Rijka eius uxore filia dicti (dg: qu) Johannis 

(dg: j) Matheeus soen pariter genitis pro altera tercia parte promittens 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 191v 11 vr 25-09-1405. 

Voornoemde Matheus zv Johannes Matheeus soen en Henricus, Johannes, 

Margareta en Heijlwigis, kvw Gerardus van Mulsen door hem verwekt bij 

wijlen voornoemde Rijka, verkochten hun 2/3 deel in voornoemde cijns aan 

Franco Post. 

 

Dicti (dg: -us) Matheus filius Johannis Matheeus soen Henricus Johannes 

Margareta et Heijlwigis liberi (dg: dci) quondam Gerardi de Mulsen ab 

ipso et dicta quondam Rijka pariter geniti cum tutore duas tercias partes 

ad ipsos spectantes in predicto censu hereditarie (dg: supportaverunt) 

vendiderunt Franconi Post supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum 

sexta post Mathei. 

 

BP 1184 f 191v 12 do 24-09-1405. 

Voornoemde Johannes Matheeus soen droeg over aan zijn zoon Matheus en 

Franco Post ev Cristina dv voornoemde Johannes voor 2/3 deel en voor 1/3 

deel aan Henricus, Johannes, Margareta en Heijlwigis, kvw Gerardus van 

Mulsen, door wijlen voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Rijka 

dv voornoemde Johannes Matheeus soen, zijn vruchtgebruik in de helft van 1 

morgen 25½ roeden {f.192r} lands, ter plaatse gnd in den Vliedert, in een 

kamp aldaar dat behoort aan Godefridus Zebrechts soen en de zijnen, welke 

helft voornoemde Johannes gekocht had van Albertus zvw Henricus van Kessel. 

 

Dictus Johannes Matheeus soen usufructum sibi competentem in medietate 

unius jugeris et viginti duarum et dimidie virgatarum 

 

1184 f.192r. 

 quinta post Mathei: donderdag 24-09-1405. 

 sexta post Mathei: vrijdag 25-09-1405. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 26-09-1405. 

 in profesto Leonardi: donderdag 05-11-1405. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1405. 

 

BP 1184 f 192r 01 do 24-09-1405. 

terre sitarum in loco dicto in den Vliedert in quodam campo ibidem 

spectante ad Godefridum Zebrechts soen et suos socios quam medietatem 

dictus Johannes erga Albertum filium quondam Henrici de Kessel emendo 

acquisierat prout in litteris legitime supportavit ut supra. Testes (dg: 

d) Theodericus et Tijt datum quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 192r 02 vr 25-09-1405. 

Voornoemde Matheus zv Johannes Matheeus soen en Henricus, Johannes, 

Margareta en Heijlwigis verkochten hun 2/3 deel in voornoemde helft aan 

Franco Post. 

 

{In linker marge een verticale streep voor 02 en 03}. 

Dicti Matheus filius Johannis Matheeus soen Henricus Johannes Margareta 

et Heijlwigis cum tutore duas tercias partes ad ipsos spectantes in 

medietate predicta hereditarie vendiderunt dicto Franconi #cum litteris 
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et jure# promittentes ut supra. Testes Wolph et Neijnsel datum sexta post 

Mathei. 

 

BP 1184 f 192r 03 za 26-09-1405. 

Johannes Molle maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 5 mud 2 

zester rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, aan hem 

overgedragen door Hermannus zvw Ludovicus gnd Lode Eefsen soen. 

 

Johannes Molle hereditariam paccionem quinque modiorum et duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii 

confessoris (dg: ven) supportatam sibi ab Hermanno filio quondam Ludovici 

dicti Lode Eefsen soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Theodericus et Goes datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1184 f 192r 04 do 05-11-1405. 

Henricus Uden soen van Tefellen deed tbv Hubertus Wouters soen van den 

Hulze afstand van een stuk land, 8 lopen groot, dat aan Arnoldus zvw 

Johannes van den Broec behoorde, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Neijnsel, tussen de gemeint enerzijds en Godestodis gnd Stuweken van 

Neijnsel anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint. 

 

Solvit III grossos. 

Henricus Uden soen de Tefellen super pecia terre octo lopinatas terre 

continente que ad Arnoldum #filium quondam Johannis# van den Broec 

spectabat sita in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Neijnsel 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem Godestodis dicte Stuweken 

#de Neijnsel# (dg: per) ex alio (dg: ut dicebat et super jure ad opus) 

tendente cum utroque fine ad communitatem ut dicebat et super jure ad 

opus (dg: Mars) Huberti Wouters soen van den Hulze hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et oblugationem ex parte 

sui deponere. Testes Lucas et Vladeracken datum in profesto Leonardi. 

 

BP 1184 f 192r 05 do 05-11-1405. 

Marselius van den Broec vernaderde in aanwezigheid van voornoemde Hubertus 

voornoemd stuk land, dat voornoemde Hubertus verworven had van voornoemde 

Arnoldus. Voornoemde Hubertus week. En Marselius droeg over aan voornoemde 

Hubertus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Marselius van den Broec in presentia dicti Huberti prebuit ad redimendum 

dictam peciam terre (dg: d) quam dictus (dg: Arnoldus) #Hubertus# erga 

dictum Arnoldum acquisierat. Dictus Hubertus cessit. Et Marselius 

supportavit dicto Huberto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 192r 06 vr 25-09-1405. 

Johannes van Beningen verkocht aan zijn broer Marselius van den Broec al 

zijn rogge en al zijn koren binnen de stad Den Bosch. De koopsom is 

voldaan. 

 

Johannes de Beningen (dg: ome) totam suam siliginem atque omnia et 

singula sua blada infra opidum de Busco consistentes ut dicebat legitime 

(dg: supportavit) #vendidit# Marselio van den Broec suo fratri promittens 

super omnia warandiam et recognovit sibi de pretio fore satisfactum. 

Testes Theodericus et Tijt datum sexta post Mathei. 

 

BP 1184 f 192r 07 za 26-09-1405. 

Petrus zvw Goeswinus Grieten soen verklaarde dat een stenen muur, in Den 

Bosch, achter erfgoed van hr Theodericus Venbosch priester, in de 

Gorterstraat, direct naast erfgoed van voornoemde Petrus, strekkend vanaf 

erfgoed van voornoemde hr Theodericus achterwaarts tot aan de voorste stijl 

van het achterhuis van voornoemde Petrus, geplaatst en gebouwd is op 
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erfgoed van voornoemde hr Theodericus en geenszins op erfgoed van 

voornoemde Petrus. Voornoemde Petrus deed tbv voornoemde hr Theodericus 

afstand van de muur en ondergrond. Voorwaarde is dat hoe dan ook de 

voorhuizen en achterhuizen van voornoemde hr Theodericus en Petrus vanaf nu 

blijven staan met hun osendruppen, zoals ze thans staan en afgepaald zijn. 

 

Petrus filius quondam Goeswini (dg: Ghisen) #Grieten# soen (dg: super) 

palam recognovit quod quidam murus lapideus (dg: situatus) #consistens# 

in Busco (dg: in vico) #{in rechter marge:} retro# (dg: dicto 

Gorterstraet) hereditatem domini Theoderici Venbosch presbitri situs (dg: 

in Busco) in vico dicto Gorterstraet (dg: in) contigue juxta hereditatem 

dicti Petri tendens ab hereditate dicti domini Theoderici retrorsum ad 

(dg: hereditatem d) stilum anteriorem posterioris domus dicti Petri 

situatus est et constructus super hereditatem dicti domini Theoderici et 

(dg: non) nullomodo super hereditatem dicti Petri. Quo facto idem Petrus 

super dicto muro cum suo fundo et jure ad opus dicti domini Theoderici 

renunciavit promittens super omnia ratam servare tali conditione quod 

domus anteriores et posteriores dictorum domini Theoderici et Petrus! 

exnunc deinceps manebunt et permanebunt stantes cum suis stillicidiis ac 

palate omnimode {in elk geval} (dg: ..) modo et forma prout (dg: jam) in 

presente ibidem stant et palate sunt prout ipsi mutuo palam 

recognoverunt. Testes Tijt et Neijnsel datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1184 f 192r 08 vr 25-09-1405. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Henricus van 

Ghelre een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 01-10-1406), gaande 

uit goederen, gnd ter Sporct, van wijlen voornoemde Godescalcus, nu van 

voornoemde verkoper, gelegen deels onder de vrijdom van Den Bosch en deels 

onder Berlicum, reeds belast met (1) de hertogencijns, (2) een cijns aan de 

heer van Helmond, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge aan Henricus Rutghers 

soen van der Hellen. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct hereditarie 

vendidit Henrico de Ghelre hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purif et) Remigii 

et pro primo termino a Remigii proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex bonis dictis ter Sporct dicti quondam Godescalci nunc ad 

dictum venditorem spectantibus sitis (dg: partis) partim infra libertatem 

opidi de Busco et partim infra parrochiam de Berlikem (dg: sit) atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

censu domini de Helmont et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

Henrico Rutghers soen van der Hellen exinde prius solvendis (dg: 

promittens) et sufficientem facere. Testes (dg: Goes) Theodericus et Goes 

datum sexta post Mathei. 

 

BP 1184 f 192r 09 za 03-10-1405. 

Ludolphus Buc van Boemel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Ludolphus Buc de Boemel prebuit et reportavit. Testes Jordanus et Gheel 

datum (dg: sexta) sabbato post Remigii. 

 

BP 1184 f 192r 10 vr 25-09-1405. 

Theodericus Buc, Ludolphus Buc van Boemel en Heijlwigis wv Willelmus 

Coelner deden tbv voornoemde koper afstand van voornoemde pacht. Nimmer 

zullen zij mbv brieven en beloften, waarin voornoemde Theodericus zvw 

Godescalcus van der Sporct verplichtingen was aangegaan jegens wijlen hr 

Henricus Buc priester, enig recht halen op voornoemde pacht en voornoemde 
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goederen, waardoor de levering van de pacht gehinderd kan worden. 

 

Quo facto Theodericus Buc Ludolphus Buc de Boemel et Heijlwigis relicta 

quondam Willelmi Coelner (dg: super j) cum tutore super predicta paccione 

et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt promittentes 

cum tutore (dg: indi) divisi scilicet quis eorum pro se ipso super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi 

mediantibus quibuscumque litteris et promissionibus in quibus dictus 

Theodericus filius quondam Godescalci van der Sporct excitatur aut fuerat 

obligatus domino quondam Henrico Buc presbitro (dg: nunc) numquam jus 

petent nec assequentur ad et supra predictam paccionem nec ad et supra 

predicta bona cum suis attinentiis in judicio spirituali vel seculari 

quod fit vel esse poterit in preiudicium Henrici de Gelre predicti aut 

per (dg: j) cuius juris petitionem vel (dg: assequ) assecutionem solutio 

dicte paccionis impediri vel differri poterit quovismodo in futurum. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.192v. 

 sexta post Mathei: vrijdag 25-09-1405. 

 in festo Mijchaelis: dinsdag 29-09-1405. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 26-09-1405. 

  

BP 1184 f 192v 01 vr 25-09-1405. 

Oliverus van Berchusen, Willelmus van Nuwelant en Leonius van Erpe zvw 

Godefridus beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 80 mud haver, in 

twee placken na den beste, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1406) in Den Bosch, voor de huizinge van de lombarden te leveren, op 

straffe van 3 mud van dezelfde haver. 

 

Oliverus de Berchusen Willelmus de Nuwelant et Leonius de Erpe filius 

quondam Godefridi promiserunt indivisi super omnia (dg: Andree de Drodis) 

#Stephano Merlingo# ad opus etc LXXX modios (dg: siliginis) avene in twee 

placken na den beste mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco (dg: ad) #ante# domum mansionis (dg: dictor) 

lombardorum tradendos sub pena III modiorum similis avene. Testes Wolph 

et Gerardus datum sexta post Mathei. 

 

BP 1184 f 192v 02 vr 25-09-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 192v 03 vr 25-09-1405. 

Oliverus van Berchusen droeg over aan Leonius van Erpe zvw Godefridus 1/5 

deel van een stenen huis en erf van wijlen 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 wijlen 

Johannis Meelman dat later behoorde aan Alardus van Berlikem anderzijds, 

strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot aan het gemene water. Hij beloofde 

dat zijn minderjarige zoon Willelmus, zodra hij meerderjarig is, afstand 

zal doen van het 1/5 deel. 

 

Oliverus de Berchusen quintam partem domus lapidee et aree (dg: sit) 

quondam Theoderici de Steenre site in Busco ad vicum Hijnthamensem in 

opposito conventus sancte Clare in Busco inter hereditatem Willelmi 

quondam Coelner ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Meelman que 

postea ad Alardum de Berlikem spectabat ex alio tendentis a dicto vico 

Hijnthamensi ad communem aquam ut dicebat hereditarie supportavit Leonio 

de Erpe filio quondam Godefridi promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipse Willelmum eius filium 

quamcito ad annos (dg: sup) pervenerit super quinta parte dicte (dg: 
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census) #domus lapidee et aree# ad opus dicti Leonii hereditarie faciet 

renunciare. Testes Theodericus et Goes datum supra. 

 

BP 1184 f 192v 04 vr 25-09-1405. 

Arnoldus Stamelart van Uden ev jkvr Theoderica dvw Marcelius van Os 

verkocht aan Leonius van Erpe zvw Godefridus een kamp, 5½ bunder groot, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen Arnoldus Berwout enerzijds 

en Ghibo Keijot anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden maritus et tutor domicelle Theoderice sue 

uxoris filie quondam Marcelii de Os quendam campum quinque et dimidium 

bonaria terre continentem situm in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Eilde inter hereditatem quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Keijot ex alio (dg: qui campus dicto Arnoldo) ut 

dicebat hereditarie vendidit Leonio de Erpe filio quondam Godefridi 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

fundi. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 192v 05 di 29-09-1405. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart van Uden en Henricus zvw Arnoldus Heijme 

beloofden aan voornoemde Leonius van Erpe zvw Godefridus 30 Hollandse 

gulden van Willelmus of de waarde, binnen 4 dagen na Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1405) te betalen. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Arnoldus et Henricus filius quondam Arnoldi Heijme promiserunt 

indivisi super omnia dicto Leonio XXX Hollant gulden Willelmi #vel 

valorem# (dg: ad) infra quatuor dies festinos (dg: ..) festum nativitatis 

Domini proxime futurum immediate sequentes persolvendos. Testes 

Theodericus et Gerardus datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1184 f 192v 06 za 26-09-1405. 

Petrus van den Doeseldonc machtigde Thomas van de Kelder al zijn renten, 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

-. 

Petrus van den Doeseldonc dedit et contulit Thome de Penu potestatem 

monendi omnes et singulos suos redditus census et pacciones et quecumque 

eius credita et bona sua regendi usque ad revocationem. Testes 

Theodericus et Goeswinus datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1184 f 192v 07 za 26-09-1405. 

Arnoldus Stamelart van Uden ev jkvr Theoderica dvw Marselius van Os 

verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis 

wv voornoemde Nijcholaus van Berze een b-erfcijns van 11 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit ¼ deel van een kamp, gnd dat Moerscot, in 

Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed van de heer van Duffel en Herlaer 

enerzijds en erfgoed van hr Goeswinus van Aa ridder anderzijds, met een 

eind strekkend aan Ghisbertus Keijot en met het andere eind aan Goeswinus 

van Tula, welk kamp behoorde aan wijlen hr Godefridus van Os en welk ¼ deel 

hr Goeswinus van Lijende ridder, zijn vrouw vrouwe Sophija wv voornoemde 

Marselius en voornoemde jkvr Theoderica, dv voornoemde vrouwe Sophia en 

wijlen Marselius, in cijns hadden uitgegeven aan Henricus van Zulikem, te 

weten voor de grondcijns en voor voornoemde cijns van 11 pond voornoemd 

geld, te betalen aan voornoemde vrouwe Sophija en na haar overlijden aan 

jkvr Theoderica, tevens gaande uit het ¼ deel dat aan voornoemde Henricus 

van Zulikem behoort in voornoemd kamp, welk ¼ deel Henricus van Zulikem 

mede tot onderpand had gesteld, en welke cijns nu aan verkoper behoort. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden maritus et tutor legitimus domicelle (dg: 

Sophije) #Theoderice# sue uxoris filie quondam Marselii de Os (dg: et) 
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hereditarium censum undecim librarum monete #solvendum# hereditarie 

nativitatis Johannis ex quarta parte cuiusdam campi dicti dat Moerscot 

siti in parrochia de Ghestel prope Herlaer inter hereditatem domini de 

Duffel et de Herlaer ex uno et inter hereditatem domini Goeswini de Aa 

militis ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem Ghisberti Keijot et 

cum reliquo fine ad hereditatem Goeswini de Tula qui campus predictus ad 

dominum quondam Godefridum de Os pertinere consueverat et quam (dg: 

terciam) quartam partem dominus Goeswinus de Lijende miles domina Sophija 

eius uxor relicta quondam Marselii predicti et dicta domicella Theoderica 

(dg: The) filia dictorum domine Sophie et quondam Marselii dederant ad 

censum Henrico de Zulikem scilicet pro censu domini fundi exinde prius 

solvendo et pro predicto censu XI librarum dicte domine Sophije ad eius 

vitam et post eius decessum dicte domicelle hereditarie #termino 

predicto# solvendo atque ex una quarta parte (dg: dicti) ad predictum 

Henricum de Zulikem spectante in campo predicto et quam quartam partem 

ipsi Henricus de Zulikem pro solutione dicti census ad pignus imposuerat 

prout in litteris quas vidimus #quem censum nunc ad se spectare!# 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad opus 

Ghisenradis sue matris relicte dicti quondam Nijcholai de Berze 

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

habenda warandiam et obligationem (dg: deponere) et impetitionem 

deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1184 f 192v 08 za 26-09-1405. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 192v 09 za 26-09-1405. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus van 

Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, een b-erfcijns 

van 9 pond geld, die Henricus van Zulikem beloofd had aan voornoemde 

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

gaande uit de helft van een kamp, gnd dat Moerscot, in Gestel bij Herlaer, 

tussen erfgoed van de heer van Duffel enerzijds en erfgoed van hr Goeswinus 

van Aa ridder anderzijds. {f.193r} Lasten van de kant van verkoper en van 

zijn broer Godefridus en zijn zwager Johannes van Dommellen worden 

afgehandeld. Voornoemde Godefridus en Johannes van Dommellen zullen binnen 

een jaar na ....... afstand doen tbv voornoemde Ghisenradis. 

 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum novem 

librarum monete quem Henricus de Zulikem promiserat se daturum et 

soluturum dicto Leonio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex medietate cuiusdam campi dicti dat Moerscot siti in parrochia de 

Ghestel prope Herlaer inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio prout in litteris 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze 

 

1184 f.193r. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 26-09-1405. 

  

BP 1184 f 193r 01 za 26-09-1405. 

{De hoek rechts-boven is afgescheurd}. 

(dg: relicte quondam Nij) ad opus Ghisenradis sue matris relicte eiusdem 

quondam Nijcholai supportavit cum [litteris et jure promittens super 

omnia] #{in linker marge:} habita et habenda# ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et Godefridi sui fratris et 

Johannis de Dommellen eius sororii [deponere .......] promisit insuper 
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sub (dg: omnia) obligatione premissa quod ipse predictos Godefridum et 

Johannem de Dommellen (dg: super) infra annum [festum .......] sine medio 

sequente super predicto censu et jure ad opus dicte Ghisenradis 

hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 193r 02 za 26-09-1405. 

Jacobus van Neijnsel ev jkvr Theoderica dvw voornoemde Godefridus van Erpe 

deed tbv voornoemde Ghisenradis afstand. 

 

Jacobus de Neijnsel maritus et tutor legitimus domicelle Theoderice sue 

uxoris filie quondam Godefridi de Erpe predicti super pred[icto censu] et 

jure ad opus dicte Ghisenradis hereditarie (dg: faciet) renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. [Testes] datum supra. 

 

BP 1184 f 193r 03 za 26-09-1405. 

Arnoldus Stamellart van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Stamellart de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 193r 04 do 11-02-1406. 

Henricus van Wijc zvw Hugho van Wijc momber van Jacobus, Luijtgardis en 

Oda, kvw voornoemde Hugho, voor zich en zijn broer en zusters, machtigde 

Egidius Coptiten al hun cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en 

hun goederen te beheren. 

 

Noli datare. 

Henricus de Wijc filius quondam Hughonis de Wijc mamburnus et tutor 

Jacobi Luijtgardis et Ode liberorum dicti quondam (dg: Hughemanni) 

Hughonis tam pro se quam pro dictis eius fratre et sororibus dedit et 

contulit (dg: dic) Egidio Coptiten potestatem monendi et assequendi omnes 

et singulos census redditus et pacciones et quecumque credita dictorum 

fratrum et sororum que eis debentur et debebuntur et bona eorum regendi 

et gubernandi usque ad revocationem. Datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1184 f 193r 05 za 26-09-1405. 

Egidius Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 50 

schelling oude pecunia, die Emondus Rover van Hellu hem moet betalen, 

gaande uit goederen, gnd ten Velde. 

 

(dg: Dictus Egidius potens factus nomine et ex parte) Egidius Coptiten 

hereditarium censum L solidorum antique pecunie quem Emondus Rover de 

Hellu sibi solvere tenetur ex bonis dictis ten Velde monuit de 3 annis. 

Testes Theodericus et Goeswinus datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1184 f 193r 06 za 26-09-1405. 

Petrus van den Doeseldonc zvw Marselius van den Doeseldonc machtigde Thomas 

van de Kelder zijn renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Non scribatur ex ca... 

Petrus van den Doeseldonc filius quondam Marselii van den Doeseldonc 

dedit et contulit (dg: mihi) Thome de Penu potestatem monendi suos 

redditus census et pacciones et quecumque eius credita et bona regendi 

usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 193r 07 za 26-09-1405. 

Lambertus van Middelrode smid schonk aan zijn schoonzoon Arnoldus 

Drinchellinc zv Johannes Drinchellinc en diens vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Lambertus (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan voornoemde Lambertus verkocht door 
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Willelmus die Meester zvw Willelmus die Meester, (2) een b-erfpacht van 2 

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

verkocht door Godefridus zvw Godefridus van Erpe, (3) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan voornoemde Lambertus 

zvw Lambertus Smit verkocht door voornoemde Willelmus Meester zvw Willelmus 

Meester, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, aan Johannes van Zonne svv voornoemde Lambertus 

verkocht door Godefridus Heerkini, (5) een b-erfcijns van 12 pond geld, een 

helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, aan 

voornoemde Lambertus smid van Middelrode verkocht door Goeswinus zvw Petrus 

Alarts zvw Goeswinus Cnode, (6) een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, 

met Sint-Jan te betalen, aan voornoemde Lambertus smid van Mijddelrode 

verkocht door Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boest. Voornoemde Arnoldus 

verklaarde dat hiermee voornoemde Lambertus alle goederen heeft gegeven, 

die hij aan vooornoemde Arnoldus en Elizabeth beloofd had bij hun huwelijk. 

 

Duplicetur. 

Lambertus de Middelrode faber (dg: filius quondam Lamberti Smijt) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam dicto Lamberto 

a Willelmo die Meester filio quondam Willelmi die Meester prout in 

litteris item hereditariam paccionem (dg: unius modii) #duorum modiorum# 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: 

venditam dicto) et in Busco tradendam venditam sibi a Godefrido filio 

quondam Godefridi de Erpe prout in litteris item hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam dicto (dg: W) Lamberto filio quondam Lamberti 

Smit a #dicto# Willelmo Meester filio quondam Willelmi Meester prout in 

litteris item hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam 

Johanni de Zonne socero dicti Lamberti a Godefrido Heerkini prout in 

litteris item hereditarium censum XII librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim pasche et mediatim Remigii venditum dicto Lamberto 

fabro de Middelrode a Goeswino filio quondam Petri Alarts filii quondam 

Goeswini Cnode #prout in litteris# atque hereditarium censum quatuor 

librarum dicte monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

supportatum dicto Lamberto fabro de Mijddelrode ab Arnoldo Rover filio 

quondam Arnoldi Boest prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo 

Drinchellinc suo genero filio Johannis Drinchellinc cum Elizabeth sua 

uxore filia dicti Lamberti (dg: cum) nomine dotis ad jus opidi de Busco 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et hiis mediantibus dictus Arnoldus recognovit sibi 

per predictum Lambertum fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus 

Lambertus promiserat dicto Arnoldo cum dicta Elizabeth in subsidium 

matrimonii. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 193r 08 za 26-09-1405. 

Arnoldus, Theodericus en Gerardus, kvw Johannes Vrancken soen van den 

Dungen, en Goeswinus zvw Ghibo van Neijvel ev Johanna dvw voornoemde 

Johannes Vrancken soen verkochten aan Petrus zvw Godefridus Andries soen ½ 

morgen land die aan wijlen voornoemde Johannes behoorde in een kamp, 6 

morgen groot, gnd die Bijesdonc, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, 

tussen erfgoed van het klooster Porta Celi en Gerardus van der Merendonc 

enerzijds en Willelmus Zoetart anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling geld. 

 

Arnoldus Theodericus et Gerardus liberi quondam Johannis Vrancken soen 

van den Dungen et Goeswinus filius quondam Ghibonis de Neijvel maritus et 

tutor legitimus Johanne sue uxoris filie dicti quondam Johannis Vrancken 

soen dimidium juger terre quod ad predictum quondam Johannem pertinere 

consueverat (dg: sit) in quodam campo sex jugera terre continente dicto 
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die Bijesdonc (dg: inter) sito infra libertatem opidi de Busco inter 

hereditatem conventus de Porta Celi et Gerardi van der Merendonc ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Zoetart ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Petro filio quondam Godefridi Andries soen promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete ex dicto dimidio jugere terre 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 193r 09 za 26-09-1405. 

Voornoemde Arnoldus en Gerardus, kvw Johannes Vrancken soen van den Dungen, 

en Goeswinus zvw Ghibo van Neijvel ev Johanna dvw voornoemde Johannes 

Vrancken soen droegen over aan voornoemde Theodericus zvw Johannes Vrancken 

soen (1) ¾ deel dat aan hen behoort in de helft van 2½ morgen land, in een 

kamp, 3 morgen groot, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, naast de 

plaats gnd die Dijstelhorst enerzijds en Arnoldus Bal anderzijds, (2) ¾ 

deel dat aan hen behoort in een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd des Gasthuijs Donc, tussen Johannes Gielijs soen enerzijds en 

erfgoed eertijds van het gasthuis in Den Bosch anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti Arnoldus Gerardus fratres et Goeswinus ut supra tres quartas partes 

ad se spectantes (dg: in quodam campo duobus et dimidio jugeribus sitis 

in quo) #in medietate duorum et dimidii# jugerum terre sitorum in quodam 

campo tria jugera terre continente sito infra libertatem opidi de Busco 

(dg: ad l) juxta locum dictum die (dg: H) Dijstelhorst ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Bal ex alio atque tres quartas partes ad ipsos 

spectantes in pecia terre sita in parrochia de Gestel prope Herlaer [ad] 

locum dictum des Gasthuijs Donc inter hereditatem Johannis Gielijs soen 

ex uno et inter hereditatem dudum hospitalis in Busco ex alio ut ipsi 

dicebant hereditarie supportaverunt Theoderico predicto filio quondam 

Johannis Vrancken soen promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.193v. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 26-09-1405. 

 dominica post Mathei: zondag 27-09-1405. 

 in profesto Mijchaelis: maandag 28-09-1405. 

  

BP 1184 f 193v 01 za 26-09-1405. 

....... ....... Jacobs soen ev Katherina ndvw Johannes zvw Heijnmannus van 

der Hoeven droeg over aan Godestodis dv Henricus van den Arennest 1/3 deel 

dat aan hem behoort in een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

de broers Henricus en Ghisbertus met Lichtmis in Den Bosch moeten leveren 

aan Johannes Vrancken, zijn vrouw Agnes, Nijcholaus Peters soen en 

voornoemde Katherina, gaande uit (1) ¾ deel van alle goederen, die aan 

wijlen voornoemde Johannes zvw Heijnmannus van der Hoeven gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Heijnmannus, gelegen onder Son, (2) twee stukken 

land, in Son, die voornoemde broers Henricus en Ghisbertus mede tot 

onderpand hadden gesteld. 

 

{De hoek links-boven is afgescheurd}. 

....... ....... Jacobs soen maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie naturalis (dg: quondam) quondam Johannis filii quondam 

[Heijn]manni van der Hoeven terciam partem ad se spectantem in 

hereditaria paccione unius #et dimidii# modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Henricus et Ghisbertus fratres solvere tenentur Johanni 

Vrancken Agneti eius uxori Nijcholao Peters soen et Katherine predicte 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex tribus quartis 

partibus omnium et singulorum bonorum que dicto quondam Johanni filio 

quondam Heijnmanni van der Hoeven de morte eiusdem quondam Heijnmanni 

successione fuerant advoluta quocumque locorum infra parrochiam de Zonne 
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consistentia sive sita (dg: prout in litteris hereditarie) atque ex 

duabus peciis terre sitis in dicta parrochia quas dicti Henricus et 

Ghisbertus fratres pro solutione dicte paccionis ad pignus imposuerant 

prout in litteris hereditarie supportavit Godestodi filie Henrici van den 

Arennest cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicte Katherine sue uxoris deponere. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1184 f 193v 02 za 26-09-1405. 

Lambertus van Oesterwijc ev Gertrudis dvw Godefridus Hofman droeg over aan 

Johannes van Andel zvw Laurencius het deel dat aan hem en zijn vrouw 

behoort in alle goederen van wijlen Henricus Pape oom van voornoemde 

Gertrudis, waarin hij was overleden. 

 

Solvit. 

Lambertus de Oesterwijc maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Godefridi Hofman (dg: omnia) totam partem et omne jus sibi 

#et dicte sue uxori# quovis modo competentes in omnibus et singulis bonis 

quondam Henrici Pape avunculi olim dicte Gertrudis (dg: s) in quibus ipse 

decessit ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Andel filio 

quondam Laurencii promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 193v 03 zo 27-09-1405. 

De broers Henricus en Tielmannus, kvw Tielmannus Danels soen van Enghelen, 

Willelmus Daem van Enghelen, Rodolphus zvw Johannes Pijekenvet van 

Enghelen, Walterus Jans soen van Merewijc en Nijcholaus Cleijnael beloofden 

aan Willelmus Broder 16 Engelse nobel met Sint-Remigius aanstaande over een 

maand (zo 01-11-1405) en 16 Engelse nobel met Sint-Remigius aanstaande over 

twee maanden (di 01-12-1405) te betalen. Opstellen in twee brieven. 

 

Fient II littere. Solvit II grossos. 

Henricus et Tielmannus fratres liberi quondam Tielmanni Danels soen de 

Enghelen Willelmus Daem de Enghelen Rodolphus filius quondam #Johannis# 

Pijekenvet de Enghelen et Walterus Jans soen van Merewijc et Nijcholaus 

Cleijnael promiserunt indivisi super omnia Willelmo Broder XVI Engels 

nobel a (dg: quinta feria) #die Remigii# proxime futuro ultra mensem et 

XVI Engels nobel a (dg: quinta feria) festo Remigii proxime futuro ultra 

duos menses persolvendos. Testes Theodericus et Tijt datum dominica post 

Mathei. 

 

BP 1184 f 193v 04 ma 28-09-1405. 

Willelmus van Ouden droeg over aan Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke 

een b-erfpacht van 21 mud koren, voor 2/3 deel rogge en voor 1/3 deel 

gerst, maat van Nuenen, welke pacht voornoemde Lucas beloofd had aan 

voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Lucas. 

 

Willelmus de Ouden hereditariam paccionem XXI modiorum bladi pro duabus 

terciis partibus siliginis et pro una tercia parte ordei mensure de #{in 

linker marge:} Nuenen# quam paccionem Lucas de Eijcke filius quondam 

Gerardi de Eijcke promiserat super se et bona sua omnia se daturum et 

soluturum dicto Willelmo hereditarie purificationis et in (dg: Busco) 

#Nuenen# tradendam ex omnibus et singulis bonis eiusdem Luce quocumque 

locorum consistentibus prout dicebat hereditarie supportavit dicto Luce 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1184 f 193v 05 ma 28-09-1405. 

Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan Willelmus van Ouden 

1 mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, die Johannes Tempelaer met Lichtmis 
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in het na te noemen huis moest leveren aan wijlen Henricus van Wetten en 

diens vrouw Sophija, gaande uit een huis en erf, ter plaatse gnd Boert, 

onder Nuenen, tussen Henricus Bomelmans enerzijds en erfgoed van de 

kloosterlingen van Hodonc en Johannes Coninc Jan van Steensel anderzijds, 

en ook uit land naast voornoemd huis, welke mud rogge erfpacht voornoemde 

Lucas {waarschijnlijk} verworven had van de broers Rodolphus Rover en 

Andreas, kvw Arnoldus van den Bolst. 

 

Lucas de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke unum modium siliginis 

annue et hereditarie paccionis mensure de Busco quem Johannes Tempelaer 

annuatim et hereditarie solvere consuevit Henrico quondam dicto de Wetten 

et Sophije (dg: eius) uxori legitime eiusdem quondam Henrici 

purificationis et in domo infrascripta tradendum de domo et area sita in 

loco dicto Boert infra parrochiam de Nuenen inter hereditatem Henrici 

(dg: Boe) Bomelmans ex parte una et hereditatem monialium de Hodonc et 

Johannis Coninc Jan de Steensel ex altera parte coadiacentem de terra 

quoque ad dictam domum et aream pertinente juxta ipsam situate! cum suis 

attinentiis quibuscumque quem modium siliginis hereditarie paccionis 

#dictus Lucas# !Rodolphus Rover et Andreas fratres liberi quondam Arnoldi 

van den Bolst emendo acquisierat! prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo de Ouden cum litteris et aliis et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 193v 06 ma 28-09-1405. 

Voornoemde Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan 

voornoemde Willelmus van Ouden een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit een huis, tuin, 7 

lopen land en aangelegen beemd, in Aarle, ter plaatse gnd Stripe, tussen 

Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en erfgoed van het huis van Lijeshout 

anderzijds, welke pacht aan voornoemde Lucas zvw Gerardus van Eijcke was 

overgedragen door Johannes zv Johannes van den Vine Eijcken. 

 

Dictus Lucas hereditariam paccionem unius modii siliginis mennsure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis (dg: ex domo) et in Arle 

tradendam ex domo et orto et septem lopinatis terre ac prato sibi 

adiacente sitis in parrochia de Arle in loco dicto Stripe inter 

hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno et inter hereditatem domus de 

Lijeshout ex alio supportatam Luce filio quondam Gerardi de Eijcke a 

Johanne filio Johannis van den Vine Eijcken prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Willelmo de Ouden cum litteris et aliis et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 193v 07 ma 28-09-1405. 

Hr Theodericus Venbossche kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 37 schelling geld, met Sint-

Remigius te betalen, aan hem overgedragen door Theodericus Mersman zvw 

Arnoldus Mersmans de oudere. 

 

Dominus Theodericus Venbossche canonicus ecclesie beati Johannis 

ewangelist in Busco hereditarium censum XXXVII solidorum monete solvendum 

hereditarie Remigii supportatum sibi a Theoderico Mersman filio quondam 

Arnoldi Mersmans senioris prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 193v 08 di 29-09-1405. 

Destijds moesten Gerardus van Broechoven en Walterus van Goerle aan de 

lombarden in Den Bosch een zekere som gelds betalen, van welke som gelds 

voornoemde Walterus beloofd had voornoemde Gerardus schadeloos te houden, 

en waarvan voornoemde Gerardus, wegens schade die hij daardoor had, zich 

heeft laten richten aan goederen van wijlen voornoemde Walterus {f.194r} 
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welke goederen hr Paulus van Haestrecht later verwierf, en tegen welke 

adiusticatie Rodolphus zv voornoemde Paulus opdracht kreeg zich te 

verzetten; en er werd tussen voornoemde Gerardus en Rodolphus een 

overeenkomst gemaakt, te weten dat Rodolphus aan Gerardus 32 oude schilden 

zal betalen; zou echter van voornoemde Rodolphus iets worden uitgewonnen 

door erfg van voornoemde Walterus in verband met voornoemde 32 oude 

schilden, of zou hij voor schepenen worden aangesproken, dan zou Gerardus 

voornoemde Rodolphus daarvan schadeloos houden en dan zou Gerardus en met 

hem een betrouwbare man beloven voornoemde Rodolphus daarvan schadeloos te 

houden. Eerstgenoemde Gerardus en met hem zijn broers Henricus, Arnoldus en 

Reijnerus, kvw Gerardus van Broechoven, Johannes Leijten en zijn broers 

Gerardus en Henricus, Henricus nzv Johannes Bac Berthouts soen, Johannes 

van Huculem bv voornoemde Henricus en Henricus van Eel beloofden aan Franco 

van Mijrabellum, tbv voornoemde Rodolphus zvw hr Paulus, dat, als 

voornoemde Rodolphus wegens voornemde 32 oude schilden door erfg vw 

Walterus van Goirle wordt aangesproken, en als voornoemde Rodolphus dan 

schade heeft, dat zij dan voornoemde Rodolphus hiervan schadeloos zullen 

houden. Wel moet voornoemde Rodolphus tijdig aan voornoemde Gerardus de dag 

laten weten, waarop hij opgeroepen is te verschijnen. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus de Broechoven et Walterus de Goerle 

indivisi tenebantur solvere lombardis in Busco certam pecunie summam de 

qua pecunie summa dictus Walterus prefatum Gerardum promiserat indempnem 

servare et de qua dictus Gerardus #occacione# dampnorum que eidem exinde 

eveniant se adiusticiari fecisset ad bona (dg: quo) dicti Walteri quondam 

 

1184 f.194r. 

 in festo Mijchaelis: dinsdag 29-09-1405. 

 dominica post nativitatis Marie: zondag 13-09-1405. 

 in profesto Remigii: woensdag 30-09-1405. 

  

BP 1184 f 194r 01 di 29-09-1405. 

Duplicetur. 

que bona dominus Paulus de Haestrecht (dg: a prefato Waltero) #postmodum# 

acquisierat et (dg: q) cui adiusticationi Rodolphus filius dicti Pauli 

coram scabinis in Busco juridice resistere mittebatur cumque inter eosdem 

Gerardum et Rodolphum quedam ?compromissio facta fuisset videlicet quod 

dictus Rodolphus dicto Gerardo solveret semel in paratis XXXII aude 

scilde sub tali tamen conditione si dicto Rodolpho ab heredibus dicti 

Walteri occacione dictorum XXXII aude scilde coram scabinis in Busco 

aliquid (dg: evinceteret) dampna eveniet (dg: quod dictus Gerardus dictum 

Rodolphum) aut coram dictis scabinis impeteretur quod tunc dictus 

Gerardus dictum Rodolphum ab huiusmodi impetitione et dampnis relevaret 

et quod idem Gerardus (dg: dicto Rodolpho hoc ?se ?scdo) et cum eo unus 

probus vir dicto Rodolpho (dg: hoc prom) de premissis (dg: inde) dampnis 

et impetitione indempnem servare promitteret ut dicebat constituti igitur 

coram scabinis infrascriptis (dg: G) primodictus Gerardus et cum eo 

Henricus Arnoldus et Reijnerus eius fratres liberi quondam Gerardi de 

Broechoven et Johannes Leijten et Gerardus (dg: eius frater) Henricus 

eius fratres et Henricus (dg: Bac) filius naturalis Johannis Bac 

Berthouts soen et Johannes de Huculem frater eiusdem Henrici et Henricus 

de Eel et promiserunt indivisi super omnia Franconi de Mijrabello ad opus 

dicti Rodolphi filii domini quondam Pauli predicti si dictus Rodolphus 

(dg: de dictis) #occacione dictorum# XXXII aude scilde ab heredibus 

quondam Walteri de Goirle impeteretur coram scabinis in Busco et eidem 

Rodolpho dampna exinde evenirent quod ipsi debitores jamdicti eundem 

Rodolphum a premissis impetitione et dampnis relevabunt et perpetue 

indempnem servabunt {een horizontale streep, waardoor vier verticale 

streepjes} salvo semper quod dictus Rodolphus notum faciet predicto 

Gerardo (dg: debite) aut notificari faciet (dg: d) satis ?tempetive diem 

(dg: quan) #ad quem# idem Rodolphus citatus fuerit super premissis 
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ru..dend.. Testes (dg: da) Theodericus et Gerardus datum in festo 

Mijchaelis. 

 

BP 1184 f 194r 02 di 29-09-1405. 

Voornoemde Gerardus van Broechoven beloofde zijn medeschuldenaren 

schadeloos te houden. De brief van de schuldenaren overhandigen aan 

Reijnerus. 

 

Dictus Gerardus de Broechoven promisit dictos suos condebitores indempnes 

servare (dg: testes) de premissis. Testes datum supra. Littera debitorum 

tradetur Reijnero. 

 

BP 1184 f 194r 03 di 29-09-1405. 

Hr Egidius priester zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan Leonius 

van Erpe zvw Godefridus van Erpe een beemd, in Veghel, die aan hr Johannes 

investiet van Bra zvw voornoemde hr Godefridus gekomen was na overlijden 

van zijn ouders, en welke beemd voornoemde hr Egidius verworven had van 

zijn voornoemde broer hr Johannes. 

 

Dominus Egidius presbiter filius quondam domini Godefridi de Os militis 

quoddam pratum cum omnibus suis attinentiis situm in parrochia de Vechel 

quod pratum domino Johanni investito olim de Bra filio quondam domini 

Godefridi predicti de morte sui patris et sue matris successione 

advolutum (dg: esse dicebat) dicebat quod pratum dictus dominus Egidius 

erga dictum dominum Johannem eius fratrem acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit Leonio de Erpe filio quondam Godefridi de Erpe 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 194r 04 di 29-09-1405. 
Lambertus† des Rijken. 

1. Lambertus. 

2. Elizabeth. 

3. Conegundis†. 

a. Heijlwigis. 

4. Jutta (*) Egidius Copparts. 

5. Ghibo†. 

Heijlwigis (*) Petrus Gobels soen. 

Elizabeth wv Johannes van Uden droeg over aan Lambertus en Elizabeth, kvw 

Lambertus des Rijken, Godescalcus van Leeuwen, Lambertus zvw Hubertus van 

Uden, Heijlwigis dvw Conegundis dvw voornoemde Lambertus, Egidius Copparts 

ev Jutta dvw voornoemde Lambertus en Petrus Gobels soen ev Heijlwigis dvw 

Ghibo zvw voornoemde Lambertus (1) haar vruchtgebruik in een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, aan de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Henricus van 

Eijcke enerzijds en erfgoed van Henricus Mildeman anderzijds, (2) haar 

vruchtgebruik in cijnzen en pachten, die wijlen voornoemde Johannes beurde 

onder Uden. De brief overhandigen aan Lambertus zv Hubertus. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis de Uden cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et area et orto sitis in Busco ad vicum dictum die 

Buertsche Straet inter hereditatem Henrici de Eijcke ex uno et inter 

hereditatem (dg: He) Henrici Mildeman ex alio et usufructum sibi 

competentem in quibuscumque censibus ac paccionibus quos dictus quondam 

Johannes solvendos habuit infra parrochiam de Uden ut dicebat legitime 

supportavit Lamberto #et Elizabeth liberis# (dg: filio) quondam Lamberti 

des Rijken Godescalco de Leeuwen Lamberto filio quondam Huberti de Uden 

et Heijlwigi filie quondam Conegundis filie (dg: quond) dicti quondam 

Lamberti atque Egidio #(tamquam)# Copparts #tamquam# marito legitimo 

Jutte sue uxoris filie (dg: filie dicti) filie dicti quondam Lamberti et 

Petro Gobels soen tamquam marito legitimo Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Ghibonis filii dicti quondam Lamberti promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 
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supra. Tradatur Lamberto filio Huberti. 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 194r 05, verbonden 

met 06}. 

 

BP 1184 f 194r 05 di 29-09-1405. 

Voornoemde Lambertus en Elizabeth, kvw Lambertus des Rijken, Godescalcus 

van Leeuwen, Lambertus zvw Hubertus van Uden, Heijlwigis dvw Conegundis dvw 

voornoemde Lambertus, Egidius Copparts ev Jutta dvw voornoemde Lambertus en 

Petrus Gobels soen ev Heijlwigis dvw Ghibo zvw voornoemde Lambertus deden 

tbv voornoemde Elizabeth wv Johannes van Uden afstand van alle huisraad, 

kleinodiën en gebruiksvoorwerpen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Johannis van Uden. 

 

Solvit. 

Dicti omnes scilicet Lambertus et sui etc cum tutore super omnibus et 

singulis domiciliis clenodiis et utencilibus eis de morte dicti quondam 

(dg: Lamberti de Rijken) #Johannis de Uden# successione advolutis et post 

mortem dicte Elizabeth advolvendis quocumque locorum consistentibus ad 

opus dicte Elizabeth hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi cum 

tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: 

deponere) et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 194r 06 di 29-09-1405. 

Voornoemde Lambertus en Elizabeth, kvw Lambertus des Rijken, Godescalcus 

van Leeuwen, Heijlwigis dvw Conegundis dvw voornoemde Lambertus, Egidius 

Copparts ev Jutta dvw voornoemde Lambertus en Petrus Gobels soen ev 

Heijlwigis dvw Ghibo zvw voornoemde Lambertus verkochten aan voornoemde 

Lambertus zvw Hubertus van Uden, hun deel in voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Dicti omnes ut supra #cum tutore# (dg: dicto) dempto Lamberto filio 

quondam Huberti de Uden #partem et jus eis competentes in# dicta domo et 

area et orto (dg: -um) hereditarie vendiderunt jamdicto Lamberto 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 194r 07 zo 13-09-1405. 

Gerardus van Gestel zvw Lambertus droeg al zijn goederen over aan Jacobus 

van Neijnsel. 

 

Gerardus de Gestel filius quondam Lamberti omnia et singula bona sua 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia 

hereditarie supportavit Jacobo de Neijnsel promittens super omnia ratam. 

Testes Tijt et Wolph datum dominica post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 194r 08 wo 30-09-1405. 

Destijds had Johannes van de Dijk verklaard dat (1) 9 morgen land, ter 

plaatse gnd die Hoeven, in twee kampen aldaar, tussen erfgoed behorend aan 

de kerk van Nuland enerzijds en Ghibo Buc en Emondus Spijrincs soen 

anderzijds, (2) 2 morgen land uit 6 morgen land, gnd die Sceijnckel, 

aldaar, naast de dijk gnd die Hoeve Dijck enerzijds en Willelmus Kepken 

anderzijds, direct na overlijden van voornoemde Johannes van de Dijk zou 

gaan naar Johannes van Dijnther en zijn wettige kinderen door hem verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Luijtgardis dvw Petrus van Erpe, te weten in hun 

geheel naar voornoemde Johannes van Dijnther in vruchtgebruik, en in 

erfrecht voor één helft naar voornoemde Johannes van Dijnther en voor de 

andere helft, na overlijden van Johannes van Dijnther, naar zijn wettige 

dochters. Voornoemde Johannes van Dijnther verkocht nu aan Leonius zvw 

Petrus van Erpe de helft die volgens erfrecht aan hem behoort, belast met 

zegedijken, waterlaten en sluizen. 
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Notum sit universis quod cum Johannes de Aggere palam recognovisset quod 

novem jugera terre sita in loco dicto die Hoeven in duobus campis ibidem 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Buc et Emondi Spijrincs soen ex alio atque duo 

jugera terre de sex jugeribus terre dictis die Sceijnckel sitis ibidem 

juxta aggerem dictum die Hoeve Dijck ex uno et hereditatem Willelmi 

Kepken ex alio (dg: erga Johannem de Dijnther axcquisuisset et deinde) 

statim post decessum eiusdem Johannis de Aggere ad Johannem de Dijnther 

et liberos legitimos eiusdem Johannis de Dijnther ab ipso et quondam 

Luijtgarde eius uxore filia quondam Petri de Erpe pariter genitos jure 

hereditario advolverentur cum tali conditione quod dictus Johannes de 

Dijnther suum usufructum in premissis possideret integraliter et quod 

idem Johannes de Dijnther de una medietate premissorum poterit disponere 

ad eius beneplacitum et reliqua medietas eorundem ad filias legitimas 

dicti Johannis de Dijnther post decessum eiusdem Johannis hereditarie 

succedet prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Johannes de Dijnther dictam medietatem premissorum 

omnium ad se jure hereditario spectantem hereditarie vendidit Leonio 

filio quondam Petri de Erpe promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis zeghedijcken aqueductibus fossatis et 

sluijsis ad premissa spectantibus. Testes Wolph et Gerardus datum in 

profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 194r 09 wo 30-09-1405. 

Willelmus van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.194v. 

 in profesto Remigii: woensdag 30-09-1405. 

 in festo Mijchaelis: dinsdag 29-09-1405. 

  

BP 1184 f 194v 01 wo 30-09-1405. 

Arnoldus Hoernken droeg over een Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke 

een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius-Belijder 

te leveren, gaande uit (1) een akker lands, gnd den Boudens Acker, 21 lopen 

rogge, maat van Tongeren, groot, in Tongeren, tussen de gemeint aldaar 

enerzijds en kvw Henricus Jans soen anderzijds, (2) ½ mudzaad roggeland, in 

Tongeren, achter de kerk, tussen Adam Peters enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds, (3) 4 lopen land, gnd die Boudens Hostat, in Tongeren, 

tussen een gemene weg enerzijds en een erfgoed gnd Eeusel anderzijds, (4) 4 

bunder weide, gnd Gruezen, in Tongeren, tussen een gemene weg enerzijds en 

wijlen Johannes van Derentheren anderzijds, (5) een beemd, 8 vrachten hooi 

groot, in Tongeren, tussen de stroom gnd die Dommel aldaar en Martinus gnd 

sBlaken soen enerzijds en Willelmus des Blaken soen anderzijds, (6) een 

tuin, 1 zester groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, naast de 

watermolen aldaar, tussen Aleijdis sv nagenoemde Herbertus enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds, welke pacht voornoemde Arnoldus Hoernken 

gekocht had van Herbertus gnd Hepken Tresianen soen van Wetten. Met 

achterstallige termijnen van 3 jaar. 

 

Arnoldus Hoernken hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii confessoris de 

et ex quodam agro terre dicto den Boudens Acker XXI lopinos siliginis 

mensure de Tongheren in semine capiente sito in parrochia de Tongheren 

inter communitatem ibidem ex uno et hereditatem liberorum quondam Henrici 

Jans soen ex alio item de et ex dimidia modiata terre siliginee sita in 

dicta parrochia (dg: j) retro ecclesiam inter hereditatem Ade Peters et 

inter communem viam ibidem atque de et ex quatuor lopinatis terre dictis 

die Boudens Hostat sitis in dicta parrochia inter communem plateam et 

hereditatem dictam Eeusel item de et ex quatuor bonariis pascue dicte 
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Gruezen sitis in dicta parrochia inter communem plateam et hereditatem 

quondam Johannis de Derentheren item de et ex quodam prato octo 

plaustratas feni continente sito in dicta parrochia inter aquam dictam 

die Dommel ibidem currentem et hereditatem Martini dicti sBlaken soen ex 

uno et hereditatem Willelmi des Blaken soen ex alio et de et ex quodam 

orto unum sextarium siliginis in semine continente sito in parrochia de 

Nuenen ad locum dictum Wetten juxta molendinum aquatile ibidem inter 

hereditatem Aleijdis sororis Herberti infrascripti et inter aquam dictam 

die Aa quam paccionem dictus Arnoldus Hoernken erga Herbertum dictum 

Hepken Tresianen soen de Wetten emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Luce de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke 

cum litteris et jure (dg: promittens super omnia ratam servare) et cum 

(dg: arrestadiis) arrestadiis trium annorum promittens super omnia ratam 

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

datum in profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 194v 02 wo 30-09-1405. 

Johannes Spiker zv Arnoldus Hoernken droeg over aan voornoemde Lucas van 

Eijcke zvw Gerardus van Eijcke (1) een akker lands, gnd den Boijens Acker, 

21 lopen rogge maat van Tongeren groot, in Tongeren, tussen de gemeint 

aldaar enerzijds en kvw Henricus Jans soen anderzijds, (2) ½ mudzaad 

roggeland, in Tongeren, achter de kerk aldaar, tussen Johannes Peters soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 4 lopen land, gnd die Baudens 

Hostat, in Tongeren, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed gnd Eeusel 

van Herbertus Hepken zv Tresijana van Wetten anderzijds, (4) 4 bunder weide 

gnd Gruesen, in Tongeren, (5) een beemd, 8 vrachten hooi groot, in 

Tongeren, (6) een tuin, 1 zester groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, 

naast de watermolen aldaar, welke goederen aan eerstgenoemde Johannes 

gerechtelijk waren verkocht door zijn vader Arnoldus Hoernken. 

 

Johannes Spiker filius Arnoldi Hoernken quendam agrum terre dictum den 

Boijens Acker XXI lopinos siliginis mensure de Tongeren in semine 

capientem situm in parrochia de Tongeren inter communitatem ibidem et 

#(dg: inter)# liberorum quondam Henrici Jans soen item dimidiam modiatam 

terre siliginee sitam in dicta parrochia retro ecclesiam ibidem inter 

hereditatem Johannis Peters soen et communem viam ibidem atque quatuor 

lopinatas terre dictas die Baudens Hostat sitas in dicta parrochia inter 

communem plateam et hereditatem dictam (dg: E) Eeusel Herberti Hepken 

filii Tresijane de Wetten et quatuor bonaria pascue dicte Gruesen sita in 

dicta parrochia item quoddam pratum octo plaustrata feni continens situm 

in dicta parrochia atque quendam ortum unum sextarium siliginis in semine 

capientem situm in parrochia de Nuenen ad locum dictum Wetten juxta 

molendinum aquatile ibidem venditos primodicto Johanni per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco ab Arnoldo Hoernken suo patre 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Luce cum litteris et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 194v 03 wo 30-09-1405. 

Henricus van Zanbeke droeg over aan Johannes zvw Johannes van Zegheworp 110 

Hollandse gulden, aan Goeswinus zvw Rutgherus van Zegheworp beloofd door 

Johannes Proeft van Bucstel, en aan voornoemde Henricus overgedragen door 

voornoemde Goeswinus. Mr Willelmus van Husenhout, zijn vrouw Agnes wv 

Johannes van Zegeworp en Johannes, zv voornoemde Agnes en wijlen Johannes, 

beloofde voornoemde Henricus nimmer hierover aan te spreken. 

 

Henricus de Zanbeke centum et decem aureos florenos monete Hollandie (dg: 

quor si) promissos Goeswino filio quondam Rutgheri de Zegheworp a Johanne 

Proeft de Bucstel et supportatos dicto Henrico a Goeswino predicto prout 

in litteris legitime supportavit Johanni filio quondam Johannis de 

Zegheworp cum litteris et jure (dg: testes et hiis mediantinus). Quo 

facto (dg: Agnes relicta quondam) magister Willelmus de Husenhout et 
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Agnes eius uxor relicta quondam Johannis de Zegeworp cum eo tamquam cum 

tutore et Johannes filius dictorum Agnetis et quondam Johannis 

promiserunt indivisi super omnia (dg: dicto) habenda et habita dicto 

Henrico occacione premissorum numquam impetere et eundem a dampnis sibi 

inde evenientibus relevare. 

 

BP 1184 f 194v 04 di 29-09-1405. 

Arnoldus van Andel droeg over aan Henricus van Meirlaer de oudere zvw 

Rodolphus van Meirlaer een kamp, ter plaatse gnd het Groet Venne, naast de 

plaats gnd het Gesceet, 10 morgen groot, naast wijlen Gerardus gnd 

Wisselleers, welk kamp Johannes Bathen soen eertijds verworven had van de 

stad Den Bosch, en welk kamp voornoemde Arnoldus van Andel gerechtelijk 

gekocht had mr Godefridus van Rode. 

 

Arnoldus de Andel quendam campum situm in loco dicto tGroet Venne juxta 

locum dictum tGesceet X jugera terre continentem contigue juxta 

hereditatem Gerardi quondam dicti Wisselleers quem campum Johannes Bathen 

soen dudum erga opidum de Busco comparaverat et quem campum dictus 

Arnoldus de Andel erga magistrum Godefridum de Rode per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco (dg: acqui) emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico de Meirlaer seniori filio 

quondam Rodolphi de Meirlaer cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Tijt datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1184 f 194v 05 di 29-09-1405. 

Arnoldus zv Arnoldus van Andel9 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Arnoldi de Andel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 194v 06 di 29-09-1405. 

Arnoldus van Andel droeg over aan Lambertus zvw Alardus van Cluethoven een 

kamp, strekkend vanaf de plaats gnd Bruglaer tot aan de plaats gnd tot den 

Gesceet toe, 10 morgen minus 30 roeden groot, in Berlicum, tussen Gerlacus 

van Keeldonc enerzijds en Ghibo zvw Rodolphus Zorghen anderzijds, welk kamp 

voornoemde Arnoldus gerechteliijk gekocht had van mr Godefridus van Rode. 

 

Solvit VI grossos. 

(dg: dictus) Arnoldus de Andel quendam campum tendentem de loco dicto 

(dg: Lang) Bruglaer ad locum dictum tot den Gesceet toe X jugera terre 

minus XXX virgatas terre continentem situm in parrochia de Berlikem inter 

hereditatem Gerlaci de Keeldonc ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

filii quondam Rodolphi (dg: fi) Zorghen ex alio quem campum dictus 

Arnoldus erga magistrum Godefridum de Rode per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: dicto) Lamberto filio quondam Alardi de Cluethoven cum 

litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 194v 07 di 29-09-1405. 

Arnoldus zv vooornoemde Arnoldus van Andel10 verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius dicti Arnoldi de Andel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. Scabini noluerunt. 

 

                         
9 Een zoon van de transportant verwerkte het recht tot vernaderen. 
10 Een zoon van de transportant verwerkte het recht tot vernaderen. 
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1184 f.195r. 

 in crastino Severini: zaterdag 24-10-1405. 

  

BP 1184 f 195r 01 za 24-10-1405. 

Willelmus van Bucstel zvw vrouwe Henrica, Johannes van Achel, Johannes 

Reijmbrant en J...... Mol beloofden aan Goeswinus Bloc 180 nieuwe Gelderse 

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

gerekend, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406) te betalen. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Konen. 

 

Solvit. 

Willelmus de Bucstel filius (dg: domini) quondam domine Henrice Johannes 

de Achel Johannes Reijmbrant et J...... Mol promiserunt indivisi super 

omnia Goeswino Bloc centum et LXXX novos florenos Gelrie scilicet IX 

boddreger XIII Vleems seu X Vlemsche placken pro quolibet dictorum 

florenorum computatis seu valorem ad festum beati Petri apostoli ad 

cathedram proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Jacobus datum in 

crastino Severini. Tradatur Arnoldo Konen. 

 

BP 1184 f 195r 02 za 24-10-1405. 

Voornoemde Willelmus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Dictus Willelmus promisit alios indempnes servare. Datum supra. 

 

1184 f.195v. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1405. 

 secunda post circoncisionis: maandag 04-01-1406. 

 

BP 1184 f 195v 01 vr 11-12-1405. 

De broers Johannes, Nijcholaus en Gerardus, kvw Walterus Walle smid, 

verkochten aan Henricus Dicbier heer van Mierlo een b-erfcijns van 8 pond 

geld, uit een b-erfcijns van 12 pond voornoemd geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van Gerardus Steenwech enerzijds en erfgoed van Johannes 

Dicbier waarop hij woonde anderzijds, welke cijns voornoemde broers 

Johannes, Nijcholaus en Gerardus gekocht hadden van de broers Willelmus en 

Johannes van Best, kvw Willelmus Broeder. 

 

Johannes Nijcholaus et Gerardus fratres liberi quondam Walteri Walle 

fabri hereditarium censum octo librarum m[o]nete de hereditario censu 

(dg: XII) XII librarum eiusdem monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex tribus cameris cum earum fundis sitis in Busco ad forum inter 

hereditatem Gerardi Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis 

Dicbier in qua ipse morabatur !quem censum dicti Johannes Nijcholaus et 

Gerardus fratres (dg: liberi quondam) erga Willelmum et Johannem de Best 

fratres liberos quondam Willelmi Broeder emendo acquisierant prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico Dicbier domino de Mierle 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi super 

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

et Jacobus datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 195v 02 vr 11-12-1405. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes Dicbier verkocht” 

en Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan voornoemde broers Johannes, Nijcholaus en Gerardus, kvw 

Walterus Walle. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes Dicbier (dg: hereditarie) 

legitime et hereditarie vendidit et Henricus Dicbier dominus de Mierle 

promisit super omnia tradere dictis Johanni Nijcholai! et Gerardo 
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fratribus liberis quondam Walteri Walle ut in forma etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 195v 03 vr 11-12-1405. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 100 oude schilden, die hij beurt uit de heerljkheid 

Craendonc. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle (dg: promisit super omnia tradere) 

hereditarium censum centum aude scilde quem solvendum habet ex dominio de 

Craendonc cum suis attinentiis ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 195v 04 ma 04-01-1406. 

Godescalcus Becker zvw Johannes beloofde aan Gerardus Heerken zvw 

Godefridus Heerken, tbv hem en Philippus van der Heesterbeec, 41 Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1407) te betalen. 

 

Godescalcus Becker filius quondam Johannis promisit super omnia Gerardo 

Heerken filio quondam Godefridi Heerken ad opus sui et ad opus Philippi 

van der Heesterbeec XLI Engels nobel seu valorem (dg: ad) a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Gheel et Heijme 

datum 2a post circoncisionis. 

 

1184 f.196r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.196v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.197r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

XIIIIc V. 

 

1184 f.197v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.198r. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1405. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1405. 

 in festo Elizabeth: donderdag 19-11-1405. 

 

BP 1184 f 198r 01 do 01-10-1405. 

Contracten van de schepenen Johannes van Dordrecht, Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, Theodericus Lu, Lucas van Erpe, Egidius van Gheel, Henricus 

Heijme en Jacobus van Vladeracken in het jaar 1405. 

 

Contractus scabinorum (dg: Jordani Artielken Luce de Erpe Henrici Heijme 

....) Johannis de Dordrecht Jordani filii Arnoldi Tielkini Theoderici Lu 

Luce de Erpe Egidii de Gheel Henrici Heijme et Jacobi de Vladeracken anno 

CCCCmo quinto. 

 

BP 1184 f 198r 02 do 01-10-1405. 

Jacobus Zelen ev Aleijdis dv Henricus Bruijstens droeg over aan Gerardus 
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Haghen zvw Nijcholaus Haghen van Scijnle een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde 

Henricus Bruijstens had geschonken aan voornoemde Jacobus en diens vrouw 

Aleijdis. 

 

Solvit. -. 

Jacobus Zelen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

Henrici Bruijstens hereditariam paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam quam 

paccionem dictus Henricus Bruijstens supportaverat dicto Jacobo cum dicta 

Aleijde eius uxore nomine dotis prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Haghen filio quondam Nijcholai Haghen de Scijnle cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Egidius et Henricus Heijme datum in festo Remigii. 

 

BP 1184 f 198r 03 do 01-10-1405. 

Johannes Karper zvw Johannes Karper verkocht aan Johannes Sparre kramer een 

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

woonhuis van voornoemde koper te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 4 

lopen groot, in Heeswijk, ter plaatse gnd den Donckeren Dijc, tussen wijlen 

Walterus Stoc enerzijds en Johannes Doerinc anderzijds, met een eind 

strekkend aan een weg gnd den Donckeren Dijc, (2) 2/3 deel in een huis, 

tuin en 3 lopen aangelegen land van wijlen voornoemde Johannes Karper, in 

Heeswijk, ter plaatse gnd die Veltstraet, tussen Johannes van den Eijnde 

enerzijds en wijlen Ghibo Herinc, nu Willelmus Bac, anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene straat, (3) een stuk land, ½ mud rogge groot, 

in Heeswijk, ter plaatse gnd op het Ghilleer, tussen wijlen voornoemde 

Ghibo Herinc, nu voornoemde Willelmus Buc, enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint gnd Ghilleer en met het 

andere eind aan voornoemde Willelmus Bac, en het huis en andere gebouwen op 

dit stuk land, reeds belast (a) voornoemde goederen met cijnzen en 

hoenderen aan de heer van Heeswijk, (b) geheel voornoemd huis, tuin en 

aangelegen stuk land met een b-erfpacht van 1 zester rogge, (c) voornoemde 

halve mudzaad met zijn gebouwen met een b-erfpacht van ½ mud rogge aan 

Jacobus Noet, (d) het eerstgenoemde stuk land en het 2/3 deel met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge aan voornoemde verkoper. 

 

Johannes Karper filius quondam Johannis Karper hereditarie vendidit 

Johanni Sparre (dg: insito) institori hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco ad domum habitionis dicti (dg: venditoris) #emptoris# tradendam 

ex pecia terre quatuor lopinatas continente sita in parrochia de Hezewijc 

ad locum dictum den Donckeren Dijc inter hereditatem quondam Walteri Stoc 

ex uno et inter hereditatem Johannis Doerinc ex alio tendente cum uno 

fine ad quandam plateam dictam den Donckeren Dijc atque ex duabus terciis 

partibus ad dictum venditorem spectantibus in domo et orto et tribus 

lopinatis terre sibi adiacentibus dicti quondam Johannis Karper sitis in 

dicta parrochia ad locum dictum die Veltstraet inter hereditatem Johannis 

van den Eijnde ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc nunc 

ad Willelmum Bac spectantem ex alio tendente cum uno fine ad communem 

plateam atque ex pecia terre dimidium modium siliginis in semine capiente 

sita in dicta parrochia ad locum dictum opt Ghilleer inter hereditatem 

(dg: Willelmi) dicti quondam Ghibonis Herinc nunc ad predictum Willelmum 

Buc spectantem ex uno et inter communem plateam ex alio tendente cum 
!fine ad communitatem dictam (dg: Egh op) Ghilleer et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Willelmi Bac atque ex domo et aliis edificiis in 

jamdicta pecia terre consistentibus ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus et pullis domino de Hezewijc ex premissis et hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis ex predictis integris domo orto et 

pecia terre sibi adiacente et hereditaria paccione dimidii modii 
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siliginis Jacobo Noet ex dicta dimidia modiata cum suis edificiis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: ex) dicto venditori ex 

(dg: pri) ex primodicta pecia terre et (verbeterd uit: ex) duabus terciis 

partibus predictis prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Jordanus et Henricus datum in die Remigii. 

 

BP 1184 f 198r 04 do 01-10-1405. 

Willelmus van Heijst ev Elizabeth dvw Johannes Langbout droeg over aan 

Petrus zv Petrus gnd Art Leijten soen een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Tilburg, die Johannes zvw voornoemde Johannes Langbout met 

Lichtmis in Tilburg moet leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit alle 

erfgoederen, die behoorden aan wijlen voornoemde Johannes Langbout, gelegen 

onder Tilburg, ter plaatse gnd Beirck Dijc, voor zover die erfgoederen 

behoorden aan voornoemde Johannes zvw Johannes Langbout. 

 

Solvit. 

Willelmus de Heijst maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Langbout hereditariam paccionem quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Tilborch quam Johannes filius dicti quondam Johannis 

Langbout prefato Willelmo solvere tenetur hereditarie purificationis et 

in parrochia de Tilborch tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus 

que ad prefatum quondam Johannem Langbout pertinere consueverant 

quocumque locorum infra parrochiam (dg: de) predictam in loco dicto 

Beirck Dijc situatis in quantum huiusmodi hereditates ad predictum 

Johannem filium quondam Johannis Langbout pertinere dinoscuntur 

hereditarie supportavit Pet[ro] filio Petri dicti Art Leijten soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 198r 05 vr 02-10-1405. 

Petrus zvw Jacobus Steenwech droeg over aan zijn broer Jacobus zijn deel in 

(1) een kamp van wijlen Gerardus Coptiten, in Schijndel, zoals dit kamp aan 

voornoemde Petrus en zijn medeërfgenamen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Gerardus, (2) 10 schelling b-erfcijns oude pecunia, die wijlen 

voornoemde Gerardus in Vught beurde. 

 

Petrus filius #quondam# Jacobi Steenwech (dg: dedit Jacobo suo fratri) 

partem et jus sibi competentes in quodam campo #quondam Gerardi Coptiten# 

sito in parrochia de Scijnle (dg: p) prout idem campus ibidem situs est 

et dicto Petro et suis coheredibus de morte dicti quondam Gerardi 

successione advolutus est [at]q[ue] in X solidis hereditarii census 

antique pecunie quos dictus quondam Gerardus solvendos habuit in Vucht 

(dg: in parro) ut dicebat hereditarie supportavit [Jacobo] suo fratri 

promittens super omnia ratam servare. Testes Jordanus et Lucas datum in 

crastino Remigii. 

{Met haal in linker marge verbonden met BP 1184 f 198r 07}. 

 

BP 1184 f 198r 06 vr 02-10-1405. 

Arnoldus Rover zv Godefridus van Rode beloofde aan Rodolphus van den Zande 

13 franken of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1405) 

en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Arnoldus Rover filius Godefridi de Rode promisit super omnia #habita et 

habenda# Rodolpho van den Zande XIII francken seu valorem (dg: ad) 

[mediatim] Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 198r 07 do 19-11-1405. 

Voornoemde Jacobus zvw Johannes Steenwech droeg voornoemd deel van het kamp 

en zijn deel in het kamp over aan zijn zuster Heijlwigis dvw voornoemde 

Jacobus. Zijn broer Johannes zvw voornoemde Jacobus zal nimmer rechten 
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hierop doen gelden. 

 

{Met haal in linker marge verbonden met BP 1184 f 198r 05}. 

Dictus Jacobus filius quondam Johannis Steenwech dictas partem et jus 

(dg: atque partem et) dicti campi atque totam partem et omne [jus sibi] 

competentes in eodem campo hereditarie supportavit Heijlwigi sue sorori 

filie dicti quondam Jacobi promittens super omnia ratam servare [et 

obligationem ex parte] sui deponere et quod ipse Johannem suum fratrem 

filium dicti quondam Jacobi perpetue talem habebit quod numquam presumet 

[se jus in premissis] habere. Testes Lu et Jacobus datum in festo 

Elizabeth. 

 

1184 f.198v. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1405. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1405. 

 

BP 1184 f 198v 01 vr 02-10-1405. 

Godefridus, Henricus en Nella, kvw Henricus van der Avoert, Gerardus zvw 

Nijcholaus Toijt ev Jutta, Gerardus gnd Gerardus soen ev Maria, en Arnoldus 

van Acht ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus, maakten een erfdeling van 

goederen van wijlen voornoemde Henricus die nu aan hen behoren. Voornoemde 

Gerardus Gerardus soen kreeg een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen Johannes zvw Nijcholaus van den Leempoel 

enerzijds en Hermannus van den Ham anderzijds, met de lasten die eruit 

gaan, te weten 48 schelling paijment. 

 

Godefridus Henricus et Nella liberi quondam Henrici van der Avoert #cum 

tutore# Gerardus filius quondam Nijcholai Toijt maritus et tutor Jutte 

sue uxoris Gerardus dictus Gerardus soen maritus et tutor Marie sue 

uxoris Arnoldus de Acht maritus et tutor Elizabeth sue uxoris #filiarum 

dicti quondam Henrici# palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

fecisse de quibusdam bonis dicti quondam Henrici nunc ad se spectantibus 

ut dicebant mediante qua divisione domus et area ac ortus siti in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem Johannis 

filii quondam Nijcholai van den Leemmpoel ex uno et inter hereditatem 

Hermanni van den Ham ex alio ut dicebant (dg: dicto Gerardo Gerardus 

soen) simul cum oneribus exinde de jure solvendis #(dg: ut dicebant) 

scilicet XLVIII solidos pagamenti ut dicebant# dicto Gerardo Gerardus 

soen cesserunt in partem prout alii recognoverunt super quibus et jure 

alii renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare. 

Testes Jordanus et Henricus datum in crastino Remigii. 

 

BP 1184 f 198v 02 vr 02-10-1405. 

(dg: Alle erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus van der Avoert). 

 

(dg: Et mediante qua divisione omnes et singule hereditates dicti quondam 

Henrici van der Avoert). 

 

BP 1184 f 198v 03 vr 02-10-1405. 

Voornoemde Henricus en Nella, kvw Henricus van der Avoert, droegen over aan 

hun broer Godefridus van der Avoert en Arnoldus van Acht hun deel in 

goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Heijlwigis wv voornoemde 

Henricus. 

 

Dicti Henricus et Nella liberi dicti quondam Henrici cum tutore (dg: 

super) totam partem et jus eis competentes in quibuscumque bonis eis de 

#{in linker marge:} morte# dicti quondam Henrici successione advolutis et 

post mortem Heijlwigis relicte eiusdem quondam Henrici advolvendis 

hereditarie supportaverunt Godefrido (dg: et Ar) van der Avoert eorum 

fratri et Arnoldo de Acht promittentes indivisi cum tutore super omnia 



Bosch’ Protocol jaar 1405 07.  82 

 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 198v 04 vr 02-10-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus, Henricus van Krekelhoven zvw Petrus 

en Petrus Becker zvw Petrus sHeirden beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 60 Franse kronen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici et Henricus de Krekelhoven 

filius quondam Petri et Petrus Becker filius quondam Petri sHeirden 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc LX cronen 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 198v 05 vr 02-10-1405. 

Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees verkocht aan Rutgherus zvw 

Rutgherus Moelner van Zonne een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, naast de Molenbrug, tussen erfgoed van 

Nijcholaus van Meghen enerzijds en de gemene stroom aldaar anderzijds, 

reeds belast met erfcijnzen geschat op een totaal van 5 pond geld. 

 

Theodericus Mijnnemere filius quondam Johannis de Hees hereditarie 

vendidit Rutghero filio quondam Rutgheri Moelner de Zonne hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco in vico Vuchtensi juxta pontem dictum Molenbrugge inter 

hereditatem Nijcholai de Meghen ex uno et (dg: coe) inter communem aquam 

ibidem fluentem ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditariis censibus 

ad summam quinque librarum monete taxatis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 198v 06 vr 02-10-1405. 

Voornoemde Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees ev Katherina wv 

Henricus van Aken kramer droeg over aan voornoemde Rutgherus zvw Rutgherus 

Moelner van Zonne een hofstad11, in Den Bosch, in de Gorsterstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Yda van den Hoevel enerzijds en erfgoed van Metta dvw 

Elizabeth van Huesden anderzijds, welke hofstad Henricus van Aken zvw 

Gerardus van Aken in cijns verkregen12 had van Henricus zvw Henricus 

Leijdecker, en welke hofstad nu aan hem behoort. 

 

#{In linker marge:} Dictus# Theodericus maritus et tutor Katherine sue 

uxoris relicte quondam Henrici de Aken institoris domistadium situm in 

Busco in vico dicto Gorsterstraet inter hereditatem quondam Yde van den 

Hoevel ex uno et hereditatem Mette filie quondam Elizabeth de Huesden ex 

alio quod domistadium Henricus de Aken filius quondam Gerardi de Aken 

erga Henricum filium quondam Henrici Leijdecker ad censum acquisierat 

prout in litteris et quod domistadium nunc ad !spectare dicebat 

hereditarie supportavit dicto Rutghero cum litteris et jure promittens 

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

et heredum dicti (dg: Ge) Henrici de Aken deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 198v 07 vr 02-10-1405. 

Voornoemde Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees ev Katherina wv 

Henricus van Aken kramer droeg over aan voornoemde Rutgherus zvw Rutgherus 

                         
11 Zie → BP 1184 f 280r 08 za 20-02-1406, Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees ev 
Katherina wv Henricus van Aken kramer draagt de hofstad die inmiddels aan hem behoort over aan 

Heijlwigis van Hullenbroec wv Lambertus van den Hoeven. 
12 Zie ← BP 1179 p 119r 01 vr 05-01-1392, uitgifte van de hofstad. 
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Moelner van Zonne een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Elizabeth dvw Willelmus Mijnnemere wv Johannes van Hees geschonken had aan 

voornoemde Theodericus en zijn vrouw Katherina wv Henricus van Aken, gaande 

uit alle goederen van voornoemde Elizabeth. 

 

Dictus Theodericus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco quam Elizabeth filia quondam Willelmi Mijnnemere relicta quondam 

Johannis de Hees promiserat de daturam (dg: s) et soluturam dicto 

Theoderico cum Katherina sua uxore relicta quondam (dg: Ge) Henrici de 

Aken nomine dotis ex omnibus !dicte Elizabeth prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Rutghero cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 198v 08 za 03-10-1405. 

Johannes zv Henricus Potter droeg over aan Gerardus Heerken zvw Gerardus 

Heerkens de oudere zijn deel in (1) 1/6 deel van een hoeve, in Nuland, ter 

plaatse gnd Vinkel, welke hoeve eertijds behoorde aan wijlen Godefridus 

Heerken, (2) een hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, welke 

hoeve aan wijlen Johannes Luijten soen behoorde. 

 

Johannes filius Henrici Potter totam partem et jus sibi competentes in 

una sexta parte cuiusdam mansi siti in parrochia de Nuwelant ad locum 

dictum Vinckel qui mansus dudum spectabat ad quondam Godefridum Heerken 

atque in attinentiis dicte sexte partis universis atque in quodam manso 

sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde (dg: d quor) 

qui mansus ad quondam Johannem Luijten soen !consuevit ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo Heerken filio quondam Gerardi Heerkens 

#senioris# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jordanus et Gheel datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1184 f 198v 09 za 03-10-1405. 

Voornoemde Gerardus Heerken beloofde aan voornoemde Johannes vanaf nu alle 

lasten te voldoen die gaan uit een hoeve van wijlen Johannes Luten soen, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, welke hoeve voornoemde Gerardus 

verpacht had aan Arnoldus zvw Everardus van den Zoe en Henricus Rijcouts 

soen. 

 

Dictus Gerardus Heerken promisit super omnia dicto Johanni quod ipse 

Gerardus omnia onera ex quodam manso quondam Johannnis Luten soen sito in 

parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde quem mansum dictus 

Gerardus dederat ad pactum Arnoldo filio quondam Everardi van den Zoe et 

Henrico Rijcouts soen ut dicebat exnunc deinceps et perpetue taliter 

solvet quod dicto Johanni ac ad et supra eius bona dampna exinde non 

[e]veniant in futurum. Testes datum supra. 

 

1184 f.199r. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1405. 

 

BP 1184 f 199r 01 za 03-10-1405. 

Willelmus van Dijechden vernaderde in afwezigheid van Lambertus zv Udo (1) 

een huis en hofstad, in Lith, naast Willelmus van Nuwelant enerzijds en 

Johannes zvw Henricus gnd Scoen Heijn anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Annuntiatie in Den Bosch te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en hofstad, welke cijns, huis en hofstad voornoemde 

Lambertus verworven had van Rutgherus Cort. Voornoemde Willelmus droeg over 

aan Reijnerus Loesken zvw Henricus Muijdeken. 

 

Solvit. 

Willelmus de Dijechden in absentia Lamberti filii Udonis prebuit et 

exhibuit etc ad redimendum domum et domistadium sitas in parrochia de 
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Lijt contigue juxta hereditatem Willelmi de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Henrici dicti Scoen Heijn ex alio 

atque hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie in 

festo annuntiationis Domine et ad Buscum tradendam ex #domo et# 

domistadio predictis quos censum domum et domistadium predictos dictus 

Lambertus erga Rutgherum Cort acquisierat ut dicebat et dictus Willelmus 

supportavit Reijnero Loesken filio quondam Henrici Muijdeken promittens 

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

Jordanus et Gheel datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1184 f 199r 02 za 03-10-1405. 

R 

 

BP 1184 f 199r 03 za 03-10-1405. 

De broers Rodolphus Roesmont en Henricus Bac, kvw Godescalcus Roesmont, 

droegen over aan Hubertus van Ghemert (1) een b-erfcijns van 6 pond geld, 

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

uit een b-erfcijns van 30 pond voornoemd geld, die Gerlacus zv Wellinus 

Roveri beurde, gaannde uit de navolgende erfgoederen, die waren van wijlen 

Johannes Boeff, in Oirschot, (1a) een stuk land, gnd die Hoeve, naast de 

plaats gnd die Lerppe, (1b) een stuk land, gnd dat Boen Acker Stucke, naast 

Anselmus zv Theodericus Neven en naast voornoemd stuk land, gnd die Hoeve, 

(1c) een stuk land, gnd die Strepe, ter plaatse gnd die Cleijn Notelt, 

naast Henricus Willems soen en zijn broer Theodericus, (1d) een stuk land, 

gnd die Lijftocht, dat was van voornoemde Henricus Willems soen, (1e) een 

erfgoed, gnd een eeusel, gnd die Calverhoff, naast kv Elizabeth Custers, 

(1f) een beemd, gnd die Steenrijt, ter plaatse gnd ter Noetelen, welke 

cijns van 6 pond wijlen voornoemde Godescalcus Roesmont gekocht had van 

voornoemde Gheerlacus zv Wellinus Roveri, (2) een b-erfcijns van 10 pond 

voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit voornoemde cijns van 30 pond, welke cijns van 10 pond 

wijlen voornoemde Godescalcus Roesmont gekocht had van voornoemde 

Gheerlacus. Met achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Solvit. 

Rodolphus Roesmont et Henricus Bac fratres liberi quondam Godescalci 

Roesmont hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex hereditario censu XXX librarum 

dicte monete quem Gerlacus filius Wellini Roveri solvendum habuit ex 

hereditatibus infrascriptis que fuerant quondam Johannis Boeff sitis in 

Oerscot primo videlicet ex pecia terre dicta die Hoeve sita juxta locum 

dictum die Lerppe et ex pecia terre dicta dat Boen Acker Stucke sita 

juxta hereditatem Anselmi filii Theoderici Neven et juxta dictam peciam 

terre die Hoeve vocatam atque ex pecia terre dicta die Strepe sita in 

loco dicto die Cleijn Notelt juxta hereditatem Henrici Willems soen et 

Theoderici sui fratris item ex pecia terre dicta die Lijftocht que fuerat 

dicti Henrici Willems soen item ex hereditate dicta een eeusel die 

[C]alverhoff vocata sita infra! (dg: lib) hereditatem liberorum Elizabeth 

Custers atque ex prato dicto die Steenrijt sito [ad] locum dictum ter 

Noetelen quem censum sex librarum dictus quondam Godescalcus Roesmont 

erga predictum Gheerlacum filium Wellini Roveri emendo acquisierat prout 

in litteris atque hereditarium censum X librarum dicte monete (dg: que) 

solvendum hereditarie terminis predictis ex (dg: here) predicto censu XXX 

(dg: s) librarum quem censum #X librarum# dictus quondam Godescalcus 

Roesmont erga predictum Gheerlacum emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Huberto de Ghemert cum litteris et jure et cum 

arrestadiis (dg: eis deficientibus) duorum annorum promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et #{in linker marge:} 

impetitionem# ex parte eorum et dicti quondam Godescalci eorum patris 

(dfg: deponere) et eius heredum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 199r 04 za 03-10-1405. 

Voornoemde broers Rodolphus Roesmont en Henricus Bac, kvw Godescalcus 

Roesmont, beloofden dat Katherina, minderjarige dv voornoemde Henricus Bac, 

door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Lerija, zodra ze meerderjarig is, 

tbv voornoemde Hubertus afstand zal doen van voornoemde cijnzen. 

 

Solvit. 

Dicti fratres promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Katherinam 

filiam dicti Henrici Bac (dg: quam) ab ipso et quondam Lerija eius uxore 

pariter genitam quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit super 

predictis censibus et jure ad opus dicti Huberti hereditarie facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 199r 05 za 03-10-1405. 

Destijds had mr Johannes van Best alle goederen van Gerardus van Wijel 

gerechtelijk gekocht van mr Godefridus van Rode. Voornoemde mr Johannes van 

Best verkocht thans aan Henricus zvw Henricus van Rijsingen een huis en 

erf, dat behoorde aan wijlen voornoemde Gerardus als ev Sophija dvw 

Johannes van Colonia, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Dachverlies enerzijds en erfgoed van Godefridus Dachverlies 

anderzijds, van welk huis en erf Henricus zvw Enghelbertus van Waelwijc 

zwager van Nijcholaus zvw Johannes van Colonia, staande zijn huwelijk met 

wijlen voornoemde Sophija, één helft verworven had van voornoemde 

Nijcholaus zvw Johannes van Colonia, en van welk huis en erf wijlen 

voornoemde Gerardus van Wijel ¼ deel verworven had van Elizabeth wv 

Johannes van Breda, haar zuster Heijlwigis en Henricus Bijsscap, en de 

andere helft van het huis en erf aan voornoemde Sophija gekomen was na 

overlijden van haar ouders. 

 

Notum sit universis quod cum magister Johannes de Best omnia bona Gerardi 

de Wijel erga magistrum Godefridum de Rode per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris dicebat 

contineri constitutus igitur dictus magister Johannes de Best domum et 

aream que ad predictum quondam Gerardum tamquam maritum et tutorem 

legitimum Sophije sue uxoris filie quondam Johannis de Colonia spectabat 

sitam in Busco ad vicum Vuchtensem inter hereditatem Johannis Dachverlies 

ex uno et inter hereditatem Godefridi Dachverlies ex alio de qua domo et 

area (dg: dictus qu) Henricus #filius# quondam (dg: Engbre[chts] soen) 

Enghelberti de Waelwijc sororius Nijcholai filii quondam Johannis de 

Colonia (dg: erga eundem N) stan[te] integro thoro inter ipsum et dictam 

quondam Sophijam #unam medietatem# (dg: ac) erga predictum Nijcholaum 

(dg: de) filium quondam Johannis de Colonia emendo acquisierat prout in 

litteris et (dg: reliquam) de qua (dg: medietate dictus quondam Gerardus) 

domo et area dictus quondam Gerardus de Wijel #unam quartam partem# erga 

Elizabeth relictam quondam Johannis de Breda Heijlwigem eius sororem et 

Henricum Bijsscap acquisierat (dg: et r) prout in litteris et reliqua 

medietas predicte (dg: Sophije de morte) domus et area (dg: de) antedicte 

Sophije de morte suorum quondam parentum successione fuerat advoluta ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Theoderico van den Hoevel filio quondam 

Cristiani van den Hoevel) #Henrico filio quondam Henrici de Rijsingen# 

supportavit cum omnibus (dg: et) litteris et jure occacione promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 199r 06 za 03-10-1405. 

Johannes van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 199r 07 za 03-10-1405. 

Jacobus van Wijel zvw voornoemde Gerardus van Wijel deed tbv voornoemde 
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koper afstand van voornoemd huis en erf. 

 

Jacobus de Wijel (dg: super) filius dicti quondam Gerardi de Wijel super 

predictis domo et area et jure ad opus dicti emp[toris] hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti quondam Gerardi deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.199v. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1405. 

 dominica post Remigii: zondag 04-10-1405. 

 tercia post Remigii: dinsdag 06-10-1405. 

 

BP 1184 f 199v 01 za 03-10-1405. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel, voor zich en voor zijn vrouw 

Mechtildis dvw Gerardus van Berze, en Theodericus zvw Willelmus van Zonne, 

voor zich en zijn vrouw Weijndelmodis dv voornoemde Mechtildis, verklaarden 

dat zij en Andreas van Oudrigem het geld gebeurd hebben, dat kwam van de 

helft, die behoorde aan wijlen Willelmus van der Hullen en zijn vrouw 

voornoemde Mechtildis, in een hoeve, gnd het Goet ten Loo, in Uden, welke 

hoeve behoorde aan Mechtildis wv Gerardus van Berze. En ze beloofden aan 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze, tbv hem, Nijcholaus van der 

Hullen en erfg vw Henricus Matheeus, dat zij voornoemde Johannes, 

Nijcholaus en erfgenamen van dit geld schadeloos zullen houden. 

 

Johannes de Achel filius quondam Johannis de Achel pro se et pro 

Mechtilde eius uxore filia quondam Gerardi de Berze et Theodericus filius 

quondam Willelmi de Zonne pro se et pro Weijndelmode eius uxore filia 

dicte Mechtildis palam recognoverunt quod ipse et Andreas quondam de 

Oudrigem integraliter perceperunt et levaverunt totam pecuniam que 

provenit de medietate que ad (dg: predictum) Willelmum quondam van der 

Hullen et dictam Mechtildem eius uxorem spectabat in quodam manso dicto 

tGoet ten Loo sito in parrochia de Uden (dg: quem mansum Mechtildis) qui 

mansus ad Mechtildem relictam quondam Gerardi de Berze pertinere 

consueverat promittentes indivisi super omnia Johanni de Berze filio 

quondam Gerardi de Berze ad opus sui et ad opus Nijcholai van der Hullen 

et quorumcumque heredum et successorum quondam Henrici Matheeus quod ipse 

eosdem Johannem Nijcholaum et heredes ab huiusmodi pecunia indempnes 

servabunt. Testes Jordanus et Gheel datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1184 f 199v 02 zo 04-10-1405. 

Willelmus zvw Laurencius van der Bruggen van Essche en Henricus Wouters 

soen rademaker beloofden aan Theodericus van der Steghen, tbv het Geefhuis 

in Den Bosch, 4 mud rogge, Bossche maat, in den Bosch te leveren, één helft 

te leveren met Lichtmis (di 02-02-1406) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1406). 

 

Willelmus filius quondam Laurencii van der Bruggen de Essche et Henricus 

Wouters soen rotifex promiserunt indivisi super omnia Theoderico van der 

Steghen ad opus mense sancti spiritus in Busco quatuor modios siliginis 

mensure de Busco mediatim purificationis et mediatim Remigii proxime 

futurum persolvendos et in busco tradendos. Testes Lucas et Egidius datum 

dominica post Remigii. 

 

BP 1184 f 199v 03 zo 04-10-1405. 

Johannes zvw Henricus Danels soen ev Cristina dvw Johannes after Loo 

verkocht aan Nijcholaus van Arle mesmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

8 bunder broekland van wijlen voornoemde Johannes after Loo, in Tilburg, 

waarvan (1) 3 bunder ter plaatse gnd Dalem, tussen erfgoed van het klooster 

van Tongerlo enerzijds en Tielmannus Coeman en de zijnen anderzijds, (2) de 

resterende 5 bunder ter plaatse gnd in den Scoet, tussen Walterus die Wit 
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enerzijds en erfg vw Johannes Peijman anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Henrici Danels soen maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie quondam Johannis (dg: acl) after Loo 

hereditarie vendidit Nijcholao de Arle cultellifici hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: qua) medietate ad ipsum 

venditorem spectante in octo bonariis paludis dicti quondam Johannis 

after Loo sitis in parrochia de Tilborch (dg: ad locum dictum Dalem) 

quorum  tria ad locum dictum Dalem inter hereditatem conventus de 

Tongerloo ex uno et inter hereditatem Tielmanni Coeman et eius sociorum 

ex alio (dg: et tria bonari) relique quinque bonaria in loco dicto in den 

Scoet inter hereditatem Walteri die Wit ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Johannis Peijman ex alio #sita sunt# ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jordanus 

et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 199v 04 zo 04-10-1405. 

Johannes Haghart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Haghart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 199v 05 zo 04-10-1405. 

Jacobus van Wijel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 

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

Johannes van Colonia spoormaker verkocht, nu aan hem behorend. 

 

Jacobus de Wijel hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam venditam (dg: dicto) Johanni de Colonia calcariatori #que nunc 

ad se spectare dicebat# prout in litteris monuit de 3 annnis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 199v 06 zo 04-10-1405. 

Voornoemde Jacobus van Wijel maande 3 achterstallige jaren van een 

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

helft met Sint-Jan, aan Johannes Dachverlies de jongere verkocht, welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Dictus Jacobus hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis venditum Johanni 

Dachverlies juniori #prout in litteris# quem censum nunc ad se spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 199v 07 zo 04-10-1405. 

Voornoemde Jacobus van Wijel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan Johannes 

Dachverlies verkocht door Laurencius Lepeleer, zijn zoon Laurencius, zijn 

schoonzoon Johannes Taeft en zijn dochter Hilla, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Dictus Jacobus hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum Johanni Dachverlies a Laurencio 

Lepeleer Laurencio eius filio Johanne [T]aeft genero primodicti Laurencii 

et Hilla filia eiusdem Laurencii primodicti (dg: monuit de 3 annis testes 

datum supra) quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 199v 08 zo 04-10-1405. 

Johannes zv Arnoldus Vrient van Waderle vernaderde in aanwezigheid van 

Johannes zvw Godefridus Papen soen 4 lopen land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Onstade, tussen kvw Petrus Stocvenne enerzijds en kvw Henricus 

van den Hazenput anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde 

Arnoldus Vrient, welke 4 lopen voornoemde Johannes zvw Godefridus Papen 

soen in pacht verkregen had van Godefridus van den Hoppeneijcken. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus erkende. Eerstgenoemde Johannes droeg 

over aan de andere Johannes. De brief overhandigen aan hem of aan Wil van 

den Aa Templer. 

 

Solvit VI grossos. 

Johannes (dg: Vrient) filius Arnoldi Vrient de Waderle in presentia 

Johannis (dg: Go) filii quondam Godefridi Papen soen prebuit ad 

redimendum (dg: qu) quatuor lopinatas terre sitas in parrochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Onstade inter hereditatem liberorum quondam 

Petri Stocvenne ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici van 

den Hazenput ex alio tendentes cum utroque fine ad hereditatem dicti 

Arnoldi Vrient in ea quantitate qua ibidem site sunt quas quatuor 

lopinatas terre dictus Johannes filius quondam Godefridi Papen soen erga 

Godefridum van den Hoppeneijcken ad pactum acquisierat ut dicebat et 

dictus Johannes filius quondam Godefridi recognovit et primodictus 

Johannes supportavit alteri Johanni. Testes datum supra. Tradatur littera 

sibi vel Wil van den Aa Templer. 

 

BP 1184 f 199v 09 di 06-10-1405. 

Hr Nijcholaus mr van het huis van Postel machtigde Johannes Hoernken alle 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden van het huis te manen en de goederen 

te beheren. 

 

Dominus Nijcholaus magister domus de Postula dedit et contulit Johanni 

Hoernken potestatem monendi etc omnes et singulos census redditus et 

pacciones dicte domus et quecumque credita eiusdem que sibi debentur et 

debebuntur et quecumque bona eiusdem domus regendi et gubernandi usque ad 

revocationem. Testes Lu Lucas datum tercia post Remigii. 

 

1184 f.200r. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis octobris die octava: donderdag 08-10-1405. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1405. 

 

BP 1184 f 200r 01 do 08-10-1405. 

Aleijdis dvw Johannes Blaffart alias gnd van der Horst en Leonius nzv 

Willelmus Lucaes soen van Erpe als haar momber door haar verkozen 

verkochten aan de secretaris, tbv Godefridus Mostart, het vruchtgebruik dat 

voornoemde Aleijdis heeft in een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van 

Helmond, die Deijnaldus van Vladeracken van Arle zv Johannes van Arle met 

Lichtmis op de na te noemen hoeve moet leveren aan voornoemde Aleijdis, 

gaande uit een hoeve lands, gnd het Goet ter Poerten, van wijlen voornoemde 

Johannes Blaffart, in Aarle bij Beke. De koopsom is voldaan.  

 

Aleijdis filia quondam Johannis Blaffart alias dicti van der Horst et 

Leonius filius naturalis (dg: tamquam) #Willelmi Lucaes soen de Erpe# 

tutor dicte Aleijdis ad hoc ab ea electus etc usufructum dicte Aleijdi ad 

eius vitam competentem in hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

mensure de Helmont quam Deijnaldus de Vladeracken de Arle filius (dg: 

quo) Johannis de Arle solvere tenetur dicte Aleijdi hereditarie 

purificationis et supra infrascriptum mansum tradendam ex quodam manso 

terre dicto tGoet ter Poerten dicti quondam Johannis Blaffart sito in 

parrochia de Arle prope Beke atque ex edificiis agris terris pratis 

pascuis piscariis et juribus et ceteris attinentiis (dg: duc) dicti mansi 
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singulis et universis prout in litteris legitime (dg: supportaverunt 

Godefrido) vendiderunt #michi ad opus# Godefrido! Mostart supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes indivisi super omnnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum deponere et 

recognoverunt sibi de pretio fore satisfactum. Testes Egidius et Henricus 

datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1184 f 200r 02 do 08-10-1405. 

Hiervan een instrument maken onder toevoeging dat zij nimmer rechten erop 

zullen doen gelden noch iets ertegen zullen ondernemen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van hr Gerlacus van Ghemert, hr Henricus investiet 

van Eten, hr Johannes van der Horst priester, Engbertus Ludinc Colen soen 

en Henricus Ghisel. Godefridus Mostart verzocht om het instrument; en was 

aanwezig. 

 

Nota. Godefridus fuit presens. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt fide prestita 

et juraverunt tactis sacrosanctis numquam se jus presumere in premissis 

nec contra premissa aliquid attemptare in judicione spirituali vel 

seculari. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis octobris die octava 

hora none presentibus domino Gerlaco de Ghemert domino Henrico investito 

de Eten domino Johanne van der Horst presbitro Engberto Ludinc Colen soen 

et Henrico Ghisel. (dg: Go). Godefridus Mostart petiit instrumentum. 

 

BP 1184 f 200r 03 do 08-10-1405. 

Vooornoemde Aleijdis dvw Johannes Blaffart alias gnd van der Horst en 

Leonius nzv Willelmus Lucaes soen van Erpe beloofden aan de secretaris, tbv 

Godefridus Mostart, 40 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, direct na 

overlijden van voornoemde schuldenaren te betalen. 

 

Dicti Aleijdis et Leonius promiserunt indivisi super omnia #habita et 

habenda mihi ad opus# Godefrido! Mostart XL novos Gelre gulden vel 

valorem statim post decessum dictorum debitorum amborum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 200r 04 do 24-12-1405. 

Voornoemde Godefridus Mostart droeg voornoemd vruchtgebruik over aan 

Henricus zvw Henricus van Bucstel, door wijlen voornoemde Henricus verwekt 

bij voornoemde Aleijdis, tbv hem en Johannes en Heijlwigis, kv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Henricus. 

 

{In linker marge}. 

Dictus Godefridus Mostart dictum usufructum legitime supportavit Henrico 

filio quondam Henrici de Bucstel (dg: ad op) ab ipso quondam Henrico et 

dicta Aleijde pariter genito ad opus sui et ad !Johannis et Heijlwigis 

liberorum dictorum Aleijdis et quondam Henrici cum omnibus litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare. Testes Johannes et Lu datum in 

vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 200r 05 do 08-10-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout verkocht aan Gerardus van Berze zvw 

Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit twee hoeven van wijlen Ywanus van Vauderic, 

die nu aan verkoopster behoren, in Heeswijk, welke twee hoeven voornoemde 

Elizabeth verworven had van Egidius van Gheel en zijn broer Goeswinus, kvw 

voornoemde Ywanus. Verkoopster en met haar haar zoon Rodolphus beloofden 

garantie. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout (dg: hereditarie) cum tutore 

hereditarie vendidit Gerardo de Berze filio quondam Nijcholai de Berze ad 
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opus Ghisenradis #sue matris# relicte eiusdem quondam Nijcholai 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex duobus 

mansis quondam Ywani de Vauderic nunc ad dictam venditricem spectantibus 

sitis in parrochia de Hezewijc (dg: a) atque ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

quos duos mansos cum suis attinentiis dicta Elizabeth erga Egidium de 

Gheel et Goeswinum eius fratrem liberos dicti quondam Ywani acquisierat 

ut dicebat promittentes (dg: et cum) dicta venditrix et cum suo tutore 

predicto et cum ea Rodolphus eius filius indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Jorden et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 200r 06 do 08-10-1405. 

Arnoldus van Berze verkocht aan Rodolphus Fock zvw Johannes Fock een stuk 

land, in Hees, ter plaatse gnd Berenbrake, tussen Johannes van Ghemert 

enerzijds en Johannes van Vechel anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Berze peciam terre sitam in parrochia de Hees ad locum dictum 

Berenbrake inter hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Vechel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Rodolpho Fock filio quondam Johannis Fock promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 200r 07 do 08-10-1405. 

Egidius van Meijelsfoirt ev Luijtgardis dvw Anselmus Luijten soen deed tbv 

Ghibo zvw voornoemde Anselmus voor één helft en voor de andere helft tbv 

Bela dvw voornoemde Anselmus en haar kinderen Johannes en Mechtildis, bij 

haar verwekt door wijlen Johannes Ridder, afstand van twee stukken 

roggeland en een stuk heideland, zoals afgepaald, van wijlen voornoemde 

Anselmus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen kvw Rijcoldus 

van den Hazenput enerzijds en voornoemde Egidius anderzijds. Zou er iets 

worden uitgewonnen, dan zal voornoemde Egidius 1/3 deel van de schade 

dragen, Ghibo eveneens 1/3 deel en ook Bela en haar kinderen 1/3 deel. 

Voornoemde Egidius beloofde 1/3 deel te betalen van een b-erfcijns van 26 

schelling, die wijlen voornoemde Anselmus betaalde aan wijlen hr Henricus 

Loijt priester en later aan diens schoonzoon Johannes van Berze, gaande uit 

het voornoemde en uit andere erfgoederen van wijlen voornoemde Anselmus. 

 

Solvit II boddreger. 

Egidius de Meijelsfoirt maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

filie quondam Anselmi Luijten soen super duabus peciis terre siliginee et 

pecia terre mericalis dicti quondam Anselmi sitis in parrochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Eirde inter hereditatem liberorum quondam 

Rijcoldi van den Hazenput ex uno et inter hereditatem dicti Egidii ex 

alio #prout ibidem (dg: in) limitate sunt# ut dicebat ad opus Ghibonis 

filii dicti quondam Anselmi pro una medietate et ad opus Bele filie dicti 

quondam Anselmi Johannis et Mechtildis liberorum dicte Bele ab ipsa et 

quondam Johanne Ridder pariter genitorum pro reliqua medietate 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali conditione (dg: annexa) #sequente 

videlicet# si aliquid via juris evincetur etc quod tunc dictus Egidius 

dampna pro una tercia parte Ghibo pro altera 3a (dg: parte) parte et 

dicti Bela et eius liberi pro una tercia parte portabunt ut ipsi Egidius 

Ghibo Bela et eius liberi cum tutore super omnia mutuo promiserunt 

promisit insuper dictus Egidius quod ipse unam terciam partem hereditarii 

census XXVI solidorum (dg: in quo dicti Bela Ghibo Bela et .. unam 

terciam partem) quem dictus quondam Anselmus solvere consuevit (dg: ex) 

domino quondam Henrico Loijt presbitro et postea Johanni de Berze eius 

genero annuatim ex premissis et quibusdam aliis hereditatibus dicti 
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quondam Anselmi (dg: Dicti) exnunc deinceps singulis annis et perpetue 

taliter dabit et solvet quod nec dictis Ghiboni Bele et eius liberis nec 

ad !supra predictas eorum hereditates dampna exinde eveniant in futurum. 

Testes Johannes et Jordanus !testes datum supra. 

 

BP 1184 f 200r 08 do 08-10-1405. 

Voornoemde Ghibo en Bela en haar kinderen Johannes en Mechtildis deden tbv 

voornoemde Egidius afstand van een huis, tuin en aangelegen akker lands van 

wijlen voornoemde Anselmus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen voornoemde Ghibo, Bela en haar kinderen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, zoals aldaar afgepaald. Voornoemde Ghibo beloofde 1/3 deel te 

betalen van voornoemde cijns en voornoemde Bela en haar kinderen zullen 

daarvan eveneens 1/3 deel betalen. Verder de voorwaarde als hierboven. 

 

(dg: Solvit 3 grossos). Solvit II boddreger. 

Dicti Ghibo Bela Johannes et Mechtildis eius liberi cum tutore super domo 

orto et agro terre sibi adiacente dicti quondam Anselmi sitis in 

parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde inter hereditates 

dictorum Ghibonis Bele et eius liberorum ex uno et inter communem plateam 

ex alio prout ibidem limitate sunt ut dicebant et super jure ad opus 

dicti Egidii hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: addendo ut 

supra) promiserunt insuper dictus Ghibo pro una tercia parte dicti census 

dicti Bela et eius liberi pro una tercia parte ut s[upra] addenda 

conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.200v. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1405. 

 sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1405. 

 

BP 1184 f 200v 01 do 08-10-1405. 
hr Henricus† van Bucstel ridder, zijn natuurlijke zoon: 

1. Henricus† (*) Aleijdis dvw Johannes Blaffart alias gnd van der Horst. 

a. Elizabeth (*) Paulus zvw Walterus Goeswijns soen van Drongelen. 

b. Henricus. 

c. Johannes. 

d. Heijlwigis. 

Paulus zvw Walterus Goeswijns soen van Drongelen ev Elizabeth dvw Henricus 

nzvw hr Henricus van Bucstel ridder deed tbv Henricus, Johannes en 

Heijlwigis, kv na te noemen Aleijdis en wijlen Henricus, afstand van een 

b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, die Deijnaldus van 

Vladeracken van Arle zv Johannes van Arle met Lichtmis op de na te noemen 

hoeve moet leveren, gaande uit de hoeve gnd ter Poerten, in Aarle bij Beke, 

met gebouwen, akkers, landerijen, beemden, weiden, visrechten, rechten en 

ander toebehoren, en van het recht in voornoemde pacht dat aan hem behoort 

resp. aan hem zal behoren na overlijden van voornoemde Aleijdis, wv 

voornoemde Henricus en dvw Johannes Blaffart alias gnd van der Horst. De 

brief overhandigen aan hr Johannes van der Horst. 

 

Solvit IIJ grossos. -. 

Paulus filius quondam Walteri Goeswijns soen de Drongelen maritus et 

tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam !quondam Henrici filii naturalis 

(dg: filii domini) domini quondam Henrici de Bucstel militis super (dg: 

omni) hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de Helmont 

quam Deijnaldus de Vladeracken de Arle filius Johannis de Arle solvere 

tenetur hereditarie purificationis et (dg: sup) supra mansum (dg: 

predictum) #infrascriptum# tradendam ex manso dicto ter Poerten sito in 

parrochia de Arle prope Beke atque ex edificiis agris terris pratis 

pascuis piscariis juribus et ceteris attinentiis dicti mansi singulis et 

universis et super (dg: sup) jure (dg: ad) sibi competente et post 

decessum (dg: dicti quondam) Aleijdis relicte dicti quondam Henrici filie 

quondam Johannis Blaffart (dg: s) alias dicti van der Horst competituro 
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in paccione predicta ad opus Henrici Johannis et Heijlwigis liberorum 

dictorum Aleijdis et quondam Henrici hereditarie renunciavit promittens 

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

suorum heredum deponere. Testes Johannes et Egidius datum in profesto 

Dijonisii. Tradatur domino Johanni van der Horst. 

 

BP 1184 f 200v 02 do 08-10-1405. 

Voornoemde Henricus, Johannes en Heijlwigis deden tbv voornoemde Paulus 

afstand van alle erfgoederen van wijlen Henricus nzvw hr Henricus van 

Bucstel ridder, waarin voornoemde Henricus was overleden, gelegen onder 

Gansoijen, en van het recht dat aan hen behoort resp. aan hen zal behoren 

na overlijden van voornoemde Aleijdis. 

 

Solvit II boddreger. -. 

Dicti Henricus Johannes et Heijlwigis cum tutore super omnibus et 

singulis hereditatibus quondam Henrici filii naturalis (dg: dicti) dicti 

quondam Henrici de Bucstel militis (dg: quocumque locorum infra parrochia 

de Gas) in quibus ipse quondam Henricus decessit quocumque locorum infra 

parrochiam de Gansoijen situatis et super jure eis competente et post 

decessum dicte Aleijdis competituro ad opus dicti Pauli hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 200v 03 do 08-10-1405. 

Elizabeth, Heijlwigis en Katherina, dvw Rodolphus Lambrechts soen, 

Nijcholaus Haghen ev Mechtildis, en Arnoldus van Orthen ev Hilla, dvw 

voornoemde Rodolphus, verkochten aan Henricus van Audenhoven zvw Nijcholaus 

Wijnman van Eijndoven 3 morgen land van wijlen voornoemde Rodolphus, in 

Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, waarvan (1) twee ter plaatse gnd dat Lang 

Geslach, tussen Willelmus van der Perre en Johannes van den Zoe enerzijds 

en Johannes Berger anderzijds, (2) de derde ter plaatse gnd dat Cort 

Geslach, tussen voornoemde Willelmus en Johannes van den Zoe enerzijds en 

Johannes van Beke anderzijds, zoals daar gelegen met de maat gnd hoefslach. 

 

-. Solvit II boddreger. 

Elizabeth Heijlwigis et Katherina filie quondam Rodolphi Lambrechts soen 

Nijcholaus Haghen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et 

Arnoldus de Orthen maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filiarum 

dicti quondam Rodolphi tria jugera terre dicti quondam Rodolphi sita in 

parrochia de Geffen ad locum dictum Vinckel quorum duo ad locum dictum 

dat Lang Geslach inter hereditatem Willelmi van der Perre et Johannis van 

den Zoe ex uno et inter hereditatem Johannis Berger ex alio et tercium ad 

locum dictum dat Cort Geslach inter hereditatem dictorum (dg: Johannis) 

Willelmi et Johannis van den Zoe ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Beke ex alio (dg: n) in ea quantitate qua ibidem #{in rechter marge:} 

per# #{in linker marge:} mensuram dictam hoefslach sita sunt# (dg: et per 

mensuram dictam locus situationis dictus dat Slachbroec in se h usitatus 

est sita sunt) ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico de Audenhoven 

filio quondam Nijcholai Wijnman de Eijndoven promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 200v 04 do 08-10-1405. 

Ghibo zvw Henricus Ghiben soen van Geffen en Johannes die Koijter ev 

Elizabeth dvw voornoemde Henricus verkochten aan Petrus Pels verwer 1/3 

deel dat aan hen behoort in 12 morgen 3½ hont land, in Geffen, ter plaatse 

gnd Vinkel, waarvan (1) 8 morgen 4 hont tussen kvw Johannes van den Perre 

enerzijds en Baudekinus uter Els anderzijds, (2) 1½ morgen tussen Hadewigis 

Jutten dochter enerzijds en Goeswinus van Lijt anderzijds, (3) 1 morgen 

tussen {hier staan: ..} Weijlken enerzijds en Johannes Neijser de jongere 
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anderzijds, (4) ½ morgen tussen Agnes van Maren enerzijds en Willelmus van 

den Perre anderzijds, (5) 5½ hont tussen kvw Johannes Deenkens enerzijds en 

voornoemde Johannes Neijser anderzijds13. 

 

(dg: Johannes Koijter) Ghibo filius quondam Henrici Ghiben soen de Geffen 

et Johannes die Koijter maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici terciam partem ad ipsos spectantem in XII 

jugeribus et tribus et dimidio hont terre sitis in parrochia de Geffen ad 

locum dictum Vinckel quorum (dg: quinque) #octo# jugera #et quatuor hont# 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den Perre ex uno et 

inter hereditatem Baudekini uter Els ex alio item unum et dimidium jugera 

terre inter hereditatem Hadewigis Jutten dochter ex uno et inter !et 

inter hereditatem Goeswini de Lijt ex alio item unum juger terre inter 

hereditatem {hier staan: ..} Weijlken ex uno et inter hereditatem 

Johannis Neijser junioris ex alio item (dg: unum) dimidium juger terre 

inter hereditatem Agnetis de Maren ex uno et inter hereditatem Willelmi 

van den Perre ex alio atque quinque et dimidium hont inter hereditatem 

(dg: Johannis Deenkens) liberorum quondam Johannis Deenkens ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis Neijser ex alio sita sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Petro Pels tinctori promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Johannes et Lucas datum 

in profesto Dijonisii. 

 

BP 1184 f 200v 05 vr 27-11-1405. 

Willelmus Lucaes soen van Erpe verkocht aan Johannes van de Doorn een 

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

leveren, gaande uit de helft die aan voornoemde verkoper behoort in een 

hofstad van wijlen Hilla van Eerscot, in Sint-Oedenrode, naast de kerk van 

Eerschot, tussen wijlen Philippus van Eerscot enerzijds en Mijchael van 

Tardwijc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het water gnd 

die Dommel. 

 

Willelmus Lucaes soen de Erpe hereditarie vendidit Johanni de Spina 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quodam domistadio quondam Hille de (dg: Eer) 

Eerscot sito in parrochia de Rode sancte Ode juxta ecclesiam de Eerscot 

inter hereditatem quondam Philippi de (dg: Er) Eerscot ex uno et inter 
!quondam Mijchaelis de Tardwijc ex alio tendente a communi platea ad 

aquam dictam die Dommel ut dicebat promittens super omnia warandiam. 

Testes Johannes et Jacobus datum sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 200v 06 do 08-10-1405. 

Johannes Hazart van Rode beloofde aan Gertrudis dvw Albertus gnd Aeb Truden 

soen van Wargartshuzen 100 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan Johannes. {Geen testes noch datum}. 

 

Johannes Hazart de Rode promisit super omnia Gertrudi filie quondam 

Alberti dicti Aeb Truden soen de Wargartshuzen centum novos Gelre gulden 

vel valorem ad eius monitionem et voluntatem persolvendos. Tradatur 

littera Johanni. 

 

BP 1184 f 200v 07 do 08-10-1405. 

Hilla dvw Ghibo Bogart beloofde aan de broers Rodolphus Delft en Engbertus 

Delft 6 Engelse nobel zondag over een maand en hetzelfde bedrag zondag over 

2 maanden te betalen. 

 

Hilla (dg: Raessen) filia quondam Ghibonis Bogart promisit super omnia 

Rodolpho Delft et Engberto Delft fratribus sex Engels nobel (dg: vel v) a 

                         
13 11 morgen 9½ hont = 12 morgen 3½ hont -> 1 morgen = 6 hont. 
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dominica proxime futuro ultra mensem et tantum a dominica proxime futuro 

ultra duos menses persolvendos. Testes Johannes et Jordanus datum (dg: 

quinta post) in profesto Dijonisii. 

 

1184 f.201r. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1405. 

 

BP 1184 f 201r 01 do 08-10-1405. 

Nijcholaus van der Schueren gaf uit aan Johannes van Coelen nzvw Petrus van 

Krekelhoven (1) een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Johannes Boen enerzijds en kvw Arnoldus van den Venne anderzijds, (2) ¼ 

deel dat aan hem behoort in een stuk beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, ter plaatse gnd Daspelaer, tussen Engbertus Elijaes soen enerzijds 

en Jacobus van Laerhoven anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-

02-1407). 

 

Solvit Johannes. 

Nijcholaus van der Schueren (dg: maritus dic) peciam terre sitam in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis 

Boen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi van den Venne 

ex (dg: uno) alio atque #quartam partem ad se spectantem in# pecia prati 

sita in parrochia et loco predictis ad locum dictum Daspelaer inter 

hereditatem Engberti Elijaes soen ex uno et inter hereditatem Jacobi de 

Laerhoven ex alio tendente cum uno fine ad communitatem ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Johanni de Coelen filio naturali quondam Petri de 

Krekelhoven ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione sex 

lopinorum 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 #habita et habenda# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Johannes et Egidius datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1184 f 201r 02 do 08-10-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Nijcholaus 7½ Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-

1407) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Nijcholao septem et dimidium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 201r 03 do 08-10-1405. 

(dg: Voornoemde Nijcholaus: 2 bunder broekland, in Haaren). 

 

(dg: Dictus Nijcholaus duo bonaria paludis sita in parrochia de Haren). 

 

BP 1184 f 201r 04 do 08-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van der Schueren gaf uit aan Willelmus Vos zvw 

Johannes Vos van Beilver en Johannes van den Venne (1) de helft die aan hem 

behoort in een kamp, 3 bunder groot, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

ter plaatse gnd Nortbroec, tussen Jacobus gnd Ghiben enerzijds en kinderen 

van den Venne anderzijds, (2) ¼ deel dat aan hem behoort in 2 bunder beemd, 

naast voornoemd kamp, met een sloot ertussen, enerzijds en Everardus van 

der Schueren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en 

thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solverunt Wil et Johannes (dg: quivis II). Duplicetur. 

Dictus Nijcholaus medietatem ad se spectantem in quodam campo tria 
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bonaria continente sito in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver in 

loco dicto Nortbroec inter hereditatem Jacobi dicti (dg: d) Ghiben ex uno 

et inter hereditatem liberorum van den Venne ex alio atque quartam partem 

ad se spectantem in duobus bonariis prati sitis (dg: in) contigue juxta 

predictum #campum# quodam fossato interiacente ex uno et inter 

hereditatem Everardi van der Schueren ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Willelmo Vos filio 

quondam Johannis Vos de Beilver et Johanni van den Venne ab eisdem 

hereditarie possidendas !censu domini nostri ducis exinde solvendo dando 

etc et pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis #et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum# et in Busco 

tradenda ex premissis promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alteri 

repromiserunt indivisi. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 201r 05 do 08-10-1405. 

Voornoemde Willelmus en Johannes beloofden aan voornoemde Nijcholaus 27½ 

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

over een jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dicti Willelmus et Johannes promiserunt indivisi super omnia dicto 

Nijcholao XXVII et dimidium Hollant gulden monete comitis quondam 

Willelmi vel valorem (dg: a ..) a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 201r 06 do 08-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van der Schueren gaf uit aan Johannes Vos zv 

Godefridus Vos (1) een stuk land, gnd die Heghe, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Engbertus Rolofs soen van den Venne enerzijds en Johannes 

van der Schueren anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Hoeghe Bochtken, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde Engbertus enerzijds en 

voornoemde Johannes Vos anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Meeracker, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus van Krekelhoven 

enerzijds en Jacobus van Laerhoven anderzijds, (4) een stukje land, aldaar, 

tussen voornoemde Henricus van Krekelhoven enerzijds en Ghibo Lambrechts 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 9 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit Johannes II boddreger. 

Dictus Nijcholaus peciam terre dictam die Heghe sitam in parrochia de 

Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Engberti Rolofs soen van 

den Venne ex uno et inter hereditatem Johannis van der Schueren ex alio 

item peciam terre dictam dat Hoeghe Bochtken sitam (dg: in dicta) in  

parrocha et loco predictis inter hereditatem dicti Engberti ex uno et 

inter hereditatem Johannis Vos filii Godefridi Vos ex alio atque peciam 

terre (dg: sit dat) dictam die Meeracker sitam in parrochia et loco 

predictis inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Laerhoven ex alio atque particulam terre sitam 

ibidem inter predictam hereditatem dicti Henrici de Krekelhoven ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Lambrechts soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni Vos ab eodem hereditarie possidendas 

pro hereditaria paccione IX sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et #pro primo termino a 

purificationis 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 

datum supra. 
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BP 1184 f 201r 07 do 08-10-1405. 

Voornoemde Johannes Vos beloofde aan voornoemde Nijcholaus van der Schueren 

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

over een jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Nijcholao XII et dimidium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 201r 08 do 08-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van der Schueren gaf uit aan Nijcholaus van Luijssel 

(1) een stuk land, gnd den Scharen Acker, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Johannes van Loen enerzijds en Everardus Zibben soen van 

der Schueren anderzijds, (2) een stuk land, gnd den Acker ten Rode, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Jacobus van Laerhoven enerzijds en 

Engbertus Rolofs soen van den Venne anderzijds, (3) een stuk land, gnd die 

Ghevel Brake, aldaar, naast Johannes Peters soen aan een zijde, (4) ¼ deel 

dat aan hem behoort in 2 bunder beemd, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

ter plaatse gnd Hovasch, tussen Johannes van den Venne enerzijds en wijlen 

Martinus Coppen soen anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat, 

gnd die Leije, (5) ¼ deel dat aan hem behoort in een stukje beemd, gnd die 

Luijsbeemt, in Esch, tussen Willelmus van den Nuwenhuze enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5 penning oude 

cijns, gaande uit eerstgenoemd stuk land, (b) 4 penning oude cijns uit het 

stuk land, gnd Ghevel Brake, (c) de helft van 11 oude groten en 3½ penning 

b-erfcijns, en thans voor (d) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-

02-1407). 

 

Solvit Nijcholaus de (dg: Lij) Luijssel. 

Dictus Nijcholaus peciam terre dictam den Scharen Acker sitam in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis de 

Loen ex uno et inter hereditatem Everardi Zibben soen van der Schueren ex 

alio item peciam terre dictam den Acker ten Rode sitam in parrocha et 

loco predictis inter hereditatem Jacobi de Laerhoven ex uno et inter 

hereditatem Engberti Rolofs (dg: -s) soen van den Venne ex alio item 

peciam terre dictam die Ghevel Brake sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis Peters soen ex uno (dg: et inter l) latere coadiacentem item 

quartam partem (dg: sitam in parrochia et loco predictis in) ad se 

spectantem in duobus bonariis prati sitis in parrochia et loco predictis 

ad locum dictum Hovasch inter hereditatem Johannis van den Venne ex uno 

et inter hereditatem quondam Martini Coppen soen ex alio tendente cum uno 

fine ad aqueductum dictum die Leije atque (dg: par) quartam partem ad se 

spectantem in particula prati #dicta die Luijsbeemt# sita in parrochia 

#de Essche# (dg: et loco predictis) inter hereditatem Willelmi van den 

Nuwenhuze ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Nijcholao de Luijssel ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: quatuor) #quinque# denariis antiqui census ex 

primodicta pecia terre atque quatuor denariis antiqui census ex dicta 

pecia terre Ghevel Brake vocata prius solvendis dandis #{hier BP 1184 f 

201r 10 invoegen}# atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

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 (dg: et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit) promittens super omnia habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 201r 09 do 08-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel beloofde aan voornoemde Nijcholaus van 

der Schueren 40 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met 
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Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus de Luijssel promisit super omnia dicto Nijcholao van 

der Schueren XL Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 201r 10 do 08-10-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 201r 08}. 

atque pro medietate XI aude grossorum et (dg: di) trium et dimidii 

denariorum hereditarii census. 

 

1184 f.201v. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1405. 

 

BP 1184 f 201v 01 do 08-10-1405. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Schueren droeg over aan Johannes Broc zvw 

Johannes Broc (1) een stuk beemd, in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd 

dat Scoer, tussen kv Henricus van der Voert en kv Henricus Vos enerzijds en 

de gemeint aldaar anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Nijcholaus in 

pacht verkregen had van Gerardus zvw Gerardus Vosse, belast met de pacht in 

de brief vermeld, (2) een b-erfcijns van 1 oude groot, gaande uit een stuk 

land, gnd die Rudonc, in Haaren, ter plaatse gnd aent Scoer, tussen de 

gemeint enerzijds en Bela Vos en haar kinderen anderzijds, welke cijns 

voornoemde Nijcholaus gekocht had van Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus. 

 

Solvit Jo II boddreger. (dg: Solvit II boddreger). 

(dg: dictus) Nijcholaus filius quondam Johannis van der Schueren peciam 

prati sitam in parrochia de Haren prope Oesterwijc ad locum dictum dat 

Scoer inter hereditatem liberorum Henrici van der Voert et liberorum 

Henrici Vos ex uno et inter communitatem ibidem ex alio quam peciam prati 

dictus Nijcholaus erga Gerardum filium quondam Gerardi Vosse ad pactum 

acquisierat prout in litteris atque hereditarium censum unius grossi 

antiqui solvendum hereditarie ex #!predicta# pecia terre dicta die Rudonc 

sita in parrochia predicta ad locum dictum aent Scoer inter communitatem 

ex uno et inter hereditatem Bele Vos et eius liberorum ex alio quem 

censum dictus Nijcholaus erga Rutgherum Cort et Henricum eius filium 

emendo acquisierat prout in aliis litteris hereditarie supportavit 

Johanni Broc filio quondam Johannis Broc #cum litteris et jure# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in primodictis litteris contenta. Testes 

Johannes et Egidius datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1184 f 201v 02 do 08-10-1405. 

Voornoemde Johannes Broc zvw Johannes Broc beloofde aan voornoemde 

Nijcholaus zvw Johannes van der Schueren 11½ nieuwe gulden, 9 botdrager of 

10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 1 Vlaamse plak met Lichtmis 

over een jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Nijcholao XI et dimidium novos 

gulden IX boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato 

et unum Vlemsche plack (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 201v 03 do 08-10-1405. 

De broers Arnoldus, Willelmus en Henricus, kvw Henricus van Goerle, 

beloofden aan Arnoldus van der Moelen zvw Petrus van der Moelen, tbv hem en 

andere erfg vw voornoemde Petrus van der Moelen, voornoemde Arnoldus van 

der Moelen en andere erfg vw voornoemde Petrus schadeloos te houden van 

alle aanspraken en schade wegens een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, 

die gaat uit een hoeve gnd het Goet ten Culen, in Deurne, zoals die hoeve 
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behoorde aan wijlen Henricus Kelreman. De brief overhandigen aan Arnoldus. 

 

Solvit II boddreger. 

Arnoldus Willelmus et Henricus fratres liberi quondam Henrici de Goerle 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo van der Moelen filii! quondam 

Petri van der Moelen ad opus sui et ad opus quorumcumque aliorum heredum 

dicti quondam Petri van der Moelen quod ipsi fratres predicti predictum 

Arnoldum van der Moelen et #alios# (dg: eius co-) heredes dicti quondam 

Petri ab omnibus impetitionibus et dampnis eis (dg: occacione 

hereditarii) evenientibus ac eventuris occacione hereditarii census 

quatuor librarum #antique pecunie# qui dicitur fore solvendus ex quodam 

manso dicto tGoet ten Culen sito in parrochia #de Doerne# (dg: ad f) 

atque ex attinentiis eiusdem mansi universis prout huiusmodi mansus ad 

Henricum quondam Kelreman pertinere consueverat ut dicebant (dg: et quod 

ipsi fratres pre). Testes datum supra. Tradatur littera Arnoldo. 

 

BP 1184 f 201v 04 do 08-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus van der Moelen droeg het recht dat aan hem en erfg vw 

voornoemde Petrus behoort in voornoemde hoeve over aan voornoemde broers. 

De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Solvit II boddreger. 

Dictus Arnoldus van der Moelen totum jus sibi ac quibuscumque heredibus 

dicti quondam Petri competens in predicto manso cum suis attinentiis 

hereditarie supportavit dictis fratribus promittens super omnia quod ipse 

et alii heredes predicti (dg: num) premissa ratam servabunt et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et aliorum heredum predictorum 

deponere. Testes datum supra. Tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 201v 05 do 08-10-1405. 

Arnoldus zvw Henricus van Goerle beloofde aan zijn voornoemde broers 

Willelmus en Henricus, tbv hen en andere kvw voornoemde Henricus, bij de 

deling van de goederen die voornoemde Henricus heeft nagelaten resp. die 

Heijlwigis wv voornoemde Henricus zal nalaten, in te brengen een erfcijns 

van 6 pond geld, of dat elk van de andere kinderen voorafgaand aan de 

deling een cijns van 6 pond voornoemd geld krijgt of erfgoederen van die 

waarde. De brief overhandigen aan Willelmus of Henricus. 

 

Solvit I boddreger. 

Arnoldus filius quondam Henrici de Goerle promisit super omnia dictis 

Willelmo et Henrico eius fratribus ad opus sui et ad opus aliorum 

liberorum dicti quondam Henrici si ipse Arnoldus ad communem divisionem 

faciendam de bonis que dictus quondam Henricus in sua morte post se 

reliquit et que Heijlwigis relicta dicti quondam Henrici in sua morte 

post se relinquet venire voluerit et dicta bona condividere quod tunc 

dictus Arnoldus vel eius heredes ad huiusmodi divisionem importabunt 

hereditarium censum sex librarum monete vel quod quis aliorum liberorum 

prehabebit et prelevabit hereditarium censum sex librarum dicte monete 

vel hereditates tantum valentes de bonis predictis antequam ipse Arnoldus 

vel eius heredes ad huiusmodi divisionem venire poterunt et dicta bona 

condividere. Testes datum supra. Tradatur alteri dictorum Willelmi et 

Henrici. 

 

BP 1184 f 201v 06 do 08-10-1405. 

Arnoldus van der Heijden bakker zvw Petrus van Berlikem verkocht aan 

Henricus van Meirlaer de oudere zvw Rodolphus van Meirlaer een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, die Johannes van Berlikem met Sint-Martinus beurt, 

gaande uit (1) een kamp, 6 morgen groot, ter plaatse gnd dat Molenbroec, in 

Berlicum en Rosmalen, tussen Albertus Aben soen enerzijds en Theodericus 

Buc anderzijds, (2) een stuk land, in Berlicum, tussen Willelmus van Helen 
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enerzijds en Theodericus Buc anderzijds, en de uit gebouwen hierop. 

 

Arnoldus van der Heijden pistor #filius quondam Petri de Berlikem# 

hereditarium censum XL solidorum monete (dg: solvendum) quem Johannes de 

Berlikem sibi solvere tenetur hereditarie Martini hyemalis ex quodam 

campo sex jugera continente sito in loco dicto dat Molenbroec in 

parrochiis de Berlikem et de Roesmalen inter hereditatem Alberti Aben 

soen ex uno et inter hereditatem Theoderici Buc ex alio atque ex pecia 

terre sita in parrochia de Berlikem predicta !et inter hereditatem 

Willelmi de Helen ex uno et inter hereditatem Theoderici Buc ex alio 

necnon ex edificiis in dicta pecia terre consistentibus prout in litteris 

hereditarie (dg: s) vendidit Henrico de Meirlaer seniori filio quondam 

Rodolphi de Meirlaer supportavit cum litteris et jure promittens super 

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

et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 201v 07 do 08-10-1405. 

Johannes van Berlikem zvw Johannes van Berlikem verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Berlikem fiilius quondam Johannis de Berlikem prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 201v 08 do 08-10-1405. 

Henricus zvw Arnoldus van Heijenrijc droeg over aan Henricus Borchs van 

Tuernout een kamer in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van 

Johannes Plattijnmaker, tussen erfgoed van Martinus Decker enerzijds en 

erfgoed van Gerardus van der Weijden anderzijds, met het recht van weg van 

de Vughterstraat naar de kamer over een weg die daar loopt, en met recht 

van weg van de kamer tot aan het gemene water, welke kamer met recht 

voornoemde Henricus verworven14 had van Johannes Wijtman zvw Wijtmannus gnd 

Boekeleer. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi de Heijenrijc quandam cameram sitam in 

Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem Johannis Plattijnmaker 

inter hereditatem Martini Decker ex uno et inter hereditatem Gerardi van 

der Weijden ex alio simul cum jure eundi et redeundi a vico Vuchtensi ad 

dictam cameram per viam ibidem tendentem et cum jure eundi a dicta camera 

usque ad communem aquam quam cameram cum jure predicto prefatus Henricus 

erga Johannem Wijtman filium quondam Wijtmanni dicti Boekeleer 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Borchs de 

Tuernout (dg: supportavit) cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

1184 f.202r. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1405. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis octobris die decima quinta: 

  donderdag 15-10-1405. 

 in festo Dijonisii: vrijdag 09-10-1405. 

 

BP 1184 f 202r 01 do 08-10-1405. 

Luijtgardis en Gertrudis, dvw Theodericus Colne, verkochten aan Goeswinus 

Moedel zv Bertholdus een kamp, 13 hont 20 roeden groot, in Groet Lijt, 

tussen wijlen Ghijssella eertijds ev Willelmus Balijart enerzijds en de 

waterlaat die behoort aan de villa van Groet Lijt anderzijds, welk kamp aan 

voornoemde gezusters na erfdeling gekomen was. 

 

                         
14 Zie ← BP 1183 f 159r 11 do 21-06-1403, overdracht van de kamer. 
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Luijtgardis et Gertrudis filie quondam Theoderici Colne #cum tutore# 

quendam campum XIII hont et XX virgatas continentem situm in parrochia de 

Groet Lijt inter hereditatem quondam Ghijsselle olim uxoris Willelmi 

Balijart ex uno et inter (dg: he) aqueductum spectantem ad villam de 

Groet Lijt ex alio qui campus dictis sororibus mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsas et eius coheredes cessit in partem 

prout in litteris hereditarie (dg: su) vendiderunt Goeswino Moedel filio 

Bertholdi supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivise super omnia ratam servare et obligationem ex parte earum 

deponere. Testes Egidius et Henricus datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1184 f 202r 02 do 08-10-1405. 

Gerardus Balijart de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Balijart junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202r 03 do 08-10-1405. 

Johannes Kepken van Nuwelant droeg over aan Marselius zv Johannes Brocke 

een huis en erf van wijlen Petrus Carnauwe dat later behoorde aan 

voornoemde Marselius, in Den Bosch, in die Schijt Straet, naast erfgoed van 

wijlen Johannes Snoec, welk huis en erf voornoemde Johannes Kepken gekocht 

had van Henricus Dicbier zv Godefridus als ontvanger in Den Bosch van de 

hertogin van Brabant. 

 

Johannes Kepken de Nuwelant domum et aream quondam Petri Carnauwe que 

postea ad Marselium filium Johannis Brocke pertinebat sitam in Busco in 

vico dicto die Schijt (dg: Sr) Straet juxta hereditatem quondam Johannis 

Snoec quam domum et aream dictus Johannes Kepken erga Henricum Dicbier 

filium Godefridi reddituarium aut receptorem domine nostre ducisse 

Brabantie (dg: et e) in Busco ex parte eiusdem domine nostre emendo 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Marselio promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 202r 04 do 15-10-1405. 

Henricus van Zanbeke droeg over aan Johannes zvw Johannes van Zegheworp 110 

Hollandse gulden, aan Goeswinus zvw Rutgherus van Zegeworp beloofd door 

Johannes Proefst van Bucstel, en aan voornoemde Henricus overgedragen door 

voornoemde Goeswinus. 

 

Henricus de Zanbeke centum et X aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Hollandie (dg: supportatos sibi a) promissos Goeswino filio 

quondam Rutgheri de Zegeworp a Johanne Proefst de Bucstel et supportato! 

dicto Henrico a Goeswino predicto prout in litteris legitime supportavit 

Johanni filio quondam Johannis de Zegheworp cum litteris et jure. Testes 

Lu et Jacobus datum in crastino Calixti. 

 

BP 1184 f 202r 05 do 15-10-1405. 

Mr Willelmus van Huesenhout, zijn vrouw Agnes wv voornoemde Johannes van 

Zegheworp en Johannes, zv voornoemde Agnes en wijlen Johannes, beloofden 

voornoemde Henricus van Zanbeke nimmer aan te spreken mbt voornoemd geld, 

en hem en zijn efgenamen daarvan schadeloos te houden. 

 

Magister (dg: Johannes) #Willelmus# de Huesenhout Agnes eius uxor (dg: 

cum eod) relicta dicti quondam Johannis de Zegheworp et Johannes filius 

dictorum Agnetis et quondam Johannis (dg: quod ipsi predictum Henricum et 

eius bona) promiserunt indivisi super omnia habita et habenda predictum 

Henricum occacione dicte pecunie numquam impetere #in judicio spirituali 

vel in judicio seculari# et ipsum et quoscumque eius heredes ab huiusmodi 

pecunia et impetitionibus et dampnis inde evenientibus relevare et 
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indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202r 06 do 15-10-1405. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van  

voormoemde schepenen, hr Gerlacus van Ghemert priester en Goeswinus van 

Beke. Het bedrag van het ingrosseren is voldaan. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt fide prestita 

et renunciaverunt exceptionibus etc ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo quinto mensis (dg: septembris die Xma) #octobris die decima quinta# 

hora vesperarum presentibus dictis scabinis domino Gerlaco de Ghemert 

presbitro Goeswino de Beke. Satisfecit michi de pretio ad conficiendum in 

grosso. 

{Hierna is ruimte onbeschreven gebleven}. 

 

BP 1184 f 202r 07 vr 09-10-1405. 

Henricus, Johannes en Heijlwigis, kvw Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel 

ridder, door wijlen voornoemde Henricus verwekt bij zijn vrouw Aleijdis dvw 

Johannes Blaffart alias gnd van der Horst, verkochten aan Arnoldus van 

Baest een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op de 

na te noemen hoeve te leveren, gaande uit een hoeve, gnd het Goet te Ham, 

van wijlen voornoemde Johannes Blaffart, in Erp, welke pacht aan voornoemde 

Aleijdis na erfdeling gekomen was. 

 

Henricus Johannes et Heijlwigis liberi quondam Henrici filii naturalis 

domini quondam Henrici de Bucstel militis ab ipso quondam Henrico et (dg: 

quondam) Aleijde eius uxore filia quondam Johannis Blaffart alias dicti 

van der Horst (dg: cum) pariter geniti cum tutore hereditariam paccionem 

octo lopinorum siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie 

purificationis et supra infrascriptum mansum tradendam ex quodam manso 

dicto tGoet te Ham dicti quondam Johannis Blaffart sito in parrrochia de 

Erpe atque ex attinentiis et juribus eiusdem mansi singulis et universis 

que paccio predicte Aleijdi mediante divisione hereditaria prius habita 

inter ipsam et eius coheredes cessit in partem prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Arnoldo de Baest (dg: pro) supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicte Aleijdis et quorumcumque eiusdem #Aleijdis# heredum deponere. 

Testes Jordanus et Henricus datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1184 f 202r 08 vr 09-10-1405. 

Laurencius van der Donc verkocht aan Bartholomeus Spijerinc, tbv Johannes 

van der Dussen, (1) een hoeve, in Hees, achter de huizinge van wijlen hr 

Egidius Meijssen soen priester, in de richting van Nistelrode, zoals de 

hoevenaar die bezit, (2) de helft van een kwart lands, gnd tfierdel, in 

Nuland, ter plaatse gnd op Hoghe Nuwelant, tussen Johannes van de Dijk 

enerzijds en kvw Godefridus van der Hoeven anderzijds, (3) 1 morgen land, 

die bij voornoemde hoeve hoort, in Hees, in een kamp gnd die Nuwe {f.202v} 

Heijcamp, tussen Metta Henrics enerzijds en Willelmus van Zelant van Geffen 

anderzijds, (4) een b-erfcijns van 10 schelling, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Hees, beiderzijds tussen kvw 

Theodericus van Ronnen, welke hoeve, helft van het kwart en cijns 

voornoemde Laurencius gekocht had van Gerardus Becker zvw Henricus Becker 

zvw Henricus Becker. 

 

Laurencius van der Donc quendam mansum situm in parrochia de Hees retro 

mansionem domini quondam Egidii Meijssen soen presbitri in latere versus 

Nijsterle cum suis attinentiis et juribus universis prout colonus (dg: h) 

eiusdem mansi ipsum colit et possidet atque medietatem unius quartarii 

#terre# dicti (dg: terf) tfierdel siti in parrochia de Nuwelant ad locum 
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dictum op Hoghe Nuwelant inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Godefridi van der Hoeven ex alio item 

unum juger terre ad predictum mansum spectans situm in parrochia de Hees 

in campo dicto die Nuwe 

 

1184 f.202v. 

 in festo Dijonisii: vrijdag 09-10-1405. 

 

BP 1184 f 202v 01 vr 09-10-1405. 

Heijcamp inter hereditatem Mette Henrics ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Zelant de Geffen ex alio {rest van de regel is met een 

horizontale streep gevuld} atque hereditarium censum X solidorum (dg: 

quem) solvendum hereditarie Martini hyemalis ex domo et orto sitis in 

parrochia de Hees inter hereditatem liberorum quondam Theoderici de 

Ronnen ex utroque latere coadiacentem quos mansum medietatem quartarii et 

censum dictus Laurencius erga Gerardum Becker filium quondam Henrici 

Becker filii quondam Henrici Becker (dg: aa) emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit (dg: Peto) Bartholomeo Spijerinc ad opus 

Johannis van der Dussen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jordanus et Henricus datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1184 f 202v 02 vr 09-10-1405. 

Henricus Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Becker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202v 03 vr 09-10-1405. 

Zibertus van der Ramen zvw Engbertus van Krekelhoven beloofde aan 

Theodericus van der Steghen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, gedurende de 

komende 4 jaar, elk jaar met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch 9 zester 

rogge, Bossche maat, te leveren, voor het eerst met Sint-Andreas aanstaande 

(ma 30-11-1405). 

 

Zibertus van der Ramen filius quondam Engberti de Krekelhoven promisit 

super omnia Theoderico van der Steghen ad opus mense sancti spiritus in 

Busco quod ipse dabit et solvet #dicte mense# ad spacium quatuor annorum 

proxime futurorum quolibet dictorum quatuor annorum IX sextaria siliginis 

mensure de Busco Andree apostoli et pro primo termino Andree proxime 

futuro et in Busco tradendam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202v 04 vr 09-10-1405. 

Johannes Haghart vernaderde, in afwezigheid van Johannes Scuijtken, (1) 8 

lopen land, in Tilburg, achter de plaats gnd den Hoevel, tussen Ghibo 

Becker enerzijds en Reijnerus van Broechoven anderzijds, (2) 4 lopen land, 

in Tilburg, tussen Paulus van der Schueren enerzijds en voornoemde Johannes 

Haghart anderzijds, welke 8 en 4 lopen lands Johannes Scuijtken verworven 

had van Hadewigis dvw Hubertus Becker. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes Haghart #in absentia Johannis Scuijtken# prebuit ad redimendum 

(dg: XII) #octo# lopinatas terre sitas in parrochia de Tilborch retro 

locum dictum den Hoevel inter hereditatem Ghibonis Beker! ex uno et inter 

hereditatem Reijneri de (dg: Broechol) Broechoven ex alio atque quatuor 

lopinatas terre sitas in parrochia predicta inter hereditatem Pauli van 

der Schueren ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Haghart ex alio 

quas octo et quatuor lopinatas terre Johannes Scuijtken erga Hadewigem 

filiam quondam Huberti Becker acquisierat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202v 05 vr 09-10-1405. 

Henricus zvw Leonius van der Buxbruggen verkocht aan Rutgherus zvw 
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Rutgherus Moelner van Zonne een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 3 lopen 

aangelegen land, in Breugel, naast de gemeint, tussen Ghibo Ghiben soen 

enerzijds en Bela Martens anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed 

gnd die Veltbrake, reeds belast met (1) de hertogencijns, (2) een 

b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Son, in Son te leveren. 

 

Henricus filius quondam Leonii van der Buxbruggen hereditarie vendidit 

Rutghero filio quondam Rutgheri Moelner de Zonne hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et tribus lopinatis 

terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de Broegel (dg: s ad locum 

dictum aen die) #contigue# juxta communitatem inter hereditatem Ghibonis 

Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Bele Martens ex alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem dictam die Veltbrake ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis mensure de Zonne et in Zonne tradenda exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202v 06 vr 09-10-1405. 

Mathijas Hoefkens gaf uit aan Walterus van Goirle (1) een stuk land, gnd 

die Heze, in Goirle, ter plaatse gnd Abcoven, tussen Johannes Roggen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) ongeveer 5 lopen land, gnd 

Oestermerct, in Goirle, in de akkers van Goirle, tussen voornoemde Walterus 

en Petrus Grieten enerzijds en Johannes Tijelen soen anderzijds, (3) 

ongeveer 1 bunder weide, gnd het Goerken, in Goirle, ter plaatse gnd 

Stappengoer, tussen Walterus Huben enerzijds en de gemeint anderzijds, met 

beide einden strekkend aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren. 

 

Solvit Mathijas (dg: solvit quivis II boddreger). Solvit Walterus II 

boddreger. 

Mathijas Hoefkens (dg: tres p) peciam terre (dg: sitam in par) dictam die 

Heze sitam in parrochia de Goirle ad locum dictum Abcoven inter Johannis 

Roggen ex uno et inter communitatem ex alio atque quinque lopinatas terre 

vel circiter dictas Oestermerct sitas in dicta parrochia in agris de 

Goirle inter hereditatem Walteri de Goirle et hereditatem Petri Grieten 

ex uno et inter hereditatem Johannis Tijelen soen ex alio atque bonarium 

#{in linker marge:} pascue# (dg: terre) vel circiter dictum #tGoerken# 

(dg: Stappengoert) #sita! in dicta parrochia juxta locum dictum 

Stappengoer# inter hereditatem Walteri Huben ex uno et inter communitatem 

ex alio tendens cum utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Waltero predicto ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et (dg: in Busco) supra hereditates 

suprascriptas tradenda ex premissis promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 202v 07 vr 09-10-1405. 

Voornoemde Mathijas Hoefkens gaf uit aan Bartholomeus zvw Willelmus Meeus 

soen van Goirle 4 stukken land, in Goirle, (1) 2 lopen groot, tussen 

Johannes Hilgarden enerzijds en Amelius Keijs anderzijds, (2) 2 lopen 

groot, tussen Henricus Nouden enerzijds en Theodericus Everden en Nodo gnd 

Noude van Riel anderzijds, (3) 1½ lopen groot, ter plaatse gnd Oude Steghe, 

tussen voornoemde Johannes enerzijds en Willelmus Blerinc anderzijds, (4) 1 

lopen groot, naast de weg gnd Kercwech, tussen wiijlen Amisius van Goirle 

en erfg van Heijlwigis van Beke enerzijds en Willelmus Coman anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, 
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met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: Solvit Mathias. Solvit quis II boddreger). Solverunt ambo. 

Dictus Mathijas quatuor pecias terre sitas in parrochia de Goirle quarum 

una duas lopinatas continens inter hereditatem Johannis Hilgarden ex uno 

et inter hereditatem Amelii Keijs ex alio altera duas lopinatas continens 

inter hereditatem Henrici Nouden ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Everden et hereditatem Nodonis dicti Noude de Riel ex alio et tercia unam 

et dimidiam lopinatas continens (dg: site) ad locum dictum Oude Steghe 

inter hereditatem dicti Johannis ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Blerinc ex alio (dg: sit) et quarta unam lopinatam continens juxta viam 

dictam Kercwech (dg: site sint) inter hereditatem (dg: Willelmi 

liberorum) quondam Amisii de Goirle et hereditatem heredum Heijlwigis de 

Beke ex uno et inter hereditatem Willelmi Coman ex alio site sunt in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Bartholomeo filio quondam Willelmi Meeus #soen# de Goirle ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.203r. 

 in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1405. 

 

BP 1184 f 203r 01 za 10-10-1405. 

Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus beloofde aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 36 Franse kronen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Ludekinus met den Ymen #filius quondam Cristiani# promisit super omnia 

(dg: Stephano Merlingo) #Andree de Drodis# ad opus etc XXXVI cronen 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena (dg: 

.. testes) duorum. Testes Jordanus et Jacobus datum in crastino 

Dijonisii. 

 

BP 1184 f 203r 02 za 10-10-1405. 

Jacobus en Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, droegen bij wijze van 

erfwisseling over aan Henricus en Truda, kv Johannes Cloet, de helft van 10 

schelling b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, uit een b-erfcijns van 30 schelling voornnoemd geld, 

welke 10 schelling volgens Vughts recht jaarlijks met Sint-Lambertus-

Martelaar in Vught betaald moeten worden, gaande uit een tuin van Henricus 

zv Jacobus, in Vught, welke cijns van 30 schelling Jacobus Coptijt gekocht 

had van Katherina wv Johannes Houwer van Vucht, haar dochters Heijlwigis, 

Margareta en Batha en haar schoonzoon Arnoldus Cnode, en welke cijns van 30 

schelling aan voornoemde Jacobus en Heijlwigis en hun medeërfgenamen van 

wijlen Gerardus Coptiten, bij erfdeling ten deel viel. De erfwisseling, te 

weten voornoemde helft van de 10 schelling tegen een erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, was gemaakt tussen eerstgenoemde Jacobus en Heijlwigis 

enerzijds en voornoemde Henricus en Truda anderzijds. Eerstgenoemde Jacobus 

voor de helft van voornoemde helft van de 10 schelling en Heijlwigis voor 

voor een kwart van deze helft beloofden garantie; en samen beloofden ze 

garantie van ¼ deel van voornoemde helft dat aan hun broer Johannes zvw 

voornoemde Jacobus Steenwech behoort. Vervolgens droegen voornoemde 

Henricus en Truda, kv Johannes Cloet, bij wijze van erfwisseling over aan 

eerstgenoemde Jacobus en Heijlwigis, tbv hen en Petrus en Johannes, kvw 

voornoemde Jacobus Steenwech, een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad van wijlen Henricus 

Scheenken, in Vught Sint-Lambertus, tussen Reijnerus gewoonlijk gnd 

Gheenkens soen enerzijds en Gerardus Scheenken anderzijds, welke hofstad 
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voornoemde Henricus en Truda in pacht hadden uitgegeven aan Willelmus van 

Bruggen. 

 

Solvit III grossos. 

Jacobus et Heijlwigis liberi quondam Jacobi Steenwech #(dg: medietatem) 

cum tutore medietatem# decem solidorum hereditarii census grosso 

Turonensi denario monete Francie antiquo pro XVI denariis computato de 

hereditario censu XXX solidorum dicte monete qui X solidi solvendi sunt 

#ad jus Wechtentese# anno quolibet in die beati Lamberti martiris et in 

Wcht tradendi de orto Henrici filii Jacobi sito in Wcht quem censum XXX 

solidorum Jacobus Coptijt erga Katherinam relictam Johannis quondam 

Houwer de Wcht Heijlwigem Margaretam Batham eius filias et Arnoldum Cnode 

generum dicte (dg: Ge) Katherine emendo acquisierat prout in litteris et 

qui census XXX solidorum dictis Jacobo et Heijlwigi ac suis coheredibus 

quondam Gerardi (dg: Copt) Coptiten (dg: cessit in partem) mediante 

divisione hereditaria cessit in partem ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Henrico et Trude liberis Johannis Cloet (dg: promittentes 

indivisi super omnia warandiam) scilicet in modum directe permutationis 

scilicet dictam medietatem decem solidorum pro hereditaria paccione 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco #infrascripta# facte inter 

primodictos Jacobum et Heijlwigem ex una parte et inter antedictos 

Henricum et Trudam ex alia parte promittentes primodicti Jacobus et 

Heijlwigis cum tutore (dg: super omnia warandiam) #divisi# scilicet 

primodictus Jacobus pro medietate dicte medietatis et dicta Heijlwigis 

pro una quarta parte dicte medietatis super omnia warandiam promiserunt 

insuper primodicti Jacobus et Heilwigis indivisi cum tutore super omnia 

warandiam scilicet de una quarta parte dicte medietatis ad Johannem eorum 

fratrem filium dicti quondam Jacobi Steenwech spectante et obligationem 

deponere. Quo facto dicti Henricus et Truda liberi Johannis Cloet cum 

tutore (dg: promiserunt indivisi se daturos et soluturos primodicto 

Jacobo et Heijlwigi) hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domistadio 

quondam Henrici Scheenken sito in parrochia de Vucht sancti Lamberti 

inter hereditatem Reijneri dicti communiter Gheenkens soen ex uno et 

hereditatem Gerardi Scheenken ex alio quod domistadium dicti Henricus et 

Truda dederunt ad pactum Willelmo van Bruggen ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Jacobo et Heijlwigi primodictis ad opus eorum et ad opus 

Petri et Johannis liberorum eiusdem quondam Jacobi Steenwech #in modum 

permutationis ut dictum est# promittentes indivisi cum tutore super 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Jordanus et 

Gheel datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1184 f 203r 03 za 10-10-1405. 

Voornoemde Jacobus en Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, droegen, bij  

wijze van erfwisseling, over aan Gerardus Scheenken van Vucht, de helft van 

voornoemde 10 schelling. De erfwisseling was gemaakt tussen voornoemde 

Jacobus en Heijlwigis enerzijds en voornoemde Gerardus anderzijds, voor de 

na te noemen n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat. Vervolgens 

beloofde voornoemde Gerardus aan voornoemde Jacobus en Heijlwigis, tbv hen 

en hun broers Petrus en Johannes, kvw voornoemde Jacobus Steenwech, een 

n-erfpacht van 1 zester roogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde Gerardus, in Vught 

Sint-Lambertus, tussen Willelmus van Bruggen enerzijds en Clemensa dvw 

Jacobus Henrics soen anderzijds. 

 

Dicti Jacobus et Heijlwigis ut supra medietatem decem solidorum 

predictorum hereditarie supportaverunt Gerardo Scheenken de Vucht in 

modum permutationis (dg: facte) facte inter eosdem Jacobum et Heijlwigem 

ex una et dictum Gerardum ex alia parte pro hereditaria paccione unius 

sextarii siliginis mensure de Busco infrascripta promittentes divisi ut 

supra. Quo facto dictus Gerardus promisit (dg: se daturum) dictis Jacobo 
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et Heijlwigi ad opus eorum et ad opus Petri et Johannis eorum fratrum se 

daturum et soluturum dictis Jacobo Heijlwigi Petro et Johanni liberis 

dicti quondam Jacobi Steenwech hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et area ac orto dicti Gerardi sitis in parrochia de 

Vucht sancti Lamberti inter hereditatem Willelmi van Bruggen (dg: ex) ex 

uno et hereditatem Clemense filie quondam Jacobi Henrics soen ex alio 

promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 203r 04 za 10-10-1405. 

Voornoemde Jacobus en Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, verklaarden alle 

achterstallige termijnen te hebben ontvangen, die hen en hun medeërfgenamen 

ontbraken, van voornoemde 10 schelling b-erfcijns. 

 

-. 

Dicti Jacobus et Heijlwigis ut supra palam recognoverunt eis plenarie 

fore satisfactum de omnibus arrestadiis eis et suis coheredibus 

restantibus de dictis (dg: he) X solidis hereditarii census a quocumque 

tempore usque in diem presentem promittentes indivisi super omnia 

indempnes servare. 

 

1184 f.203v. 

 in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1405. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis octobris die XV: donderdag 15-10-1405. 

 

BP 1184 f 203v 01 za 10-10-1405. 

Wellinus van Beke verkocht aan Jacobus Loze (1) een b-erfcijns van 10 oude 

schilden, geld van de koning van Frankrijk, een helft te betalen met Sint-

Martinus en de andere helft met Pinksteren, gaande uit twee hoeven lands, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, welke cijns voornoemde Wellinus gekocht 

had van Henricus van Krekelhoven zvw Petrus, (2) een b-erfcijns van 20 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit twee hoeven, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, welke cijns voornoemde Wellinus gekocht had van 

voornoemde Henricus van Krekelhoven zvw Petrus van Krekelhoven, (3) een 

b-erfcijns van 4 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

goederen van wijlen Johannes van Gheldorp, gnd die Heijtrake, in Deurne, 

welke cijns voornoemde Wellinus gekocht had van Nella wv Arnoldus van 

Vladeracken en haar zoon Gerardus. 

 

Wellinus de Beke hereditarium censum decem aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie solvendum 

hereditarie mediatim Martini et mediatim penthecostes ex duobus mansis 

terre cum suis attinentiis sitis in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver atque ex attinentiis eorundem duorum mansorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quem censum dictus 

Wellinus erga Henricum de Krekelhoven filium quondam Petri emendo 

acquisierat prout in litteris item hereditarium censum XX librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus mansis sitis in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver atque ex attinentiis eorundem 

duorum mansorum singulis et universis quem censum XX librarum dictus 

Wellinus erga predictum Henricum de Krekelhoven filium quondam Petri de 

Krekelhoven acquisierat emendo prout in litteris atque hereditarium 

censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum solvendum hereditarie nativitatis Domini ex bonis quondam 

Johannis de Gheldorp dictis die Heijtrake sitis in parrochia de Doerne 

atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quem censum 

dictus Wellinus erga Nellam relictam quondam Arnoldi de Vladeracken et 

Gerardum eius filium acquisierat emendo prout in litteris hereditarie 

#vendidit# (dg: supportavit) Jacobo Loze cum litteris et aliis et jure 
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promittens super omnia (dg: h rsv) habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui deponere. Testes Jorden et 

Gheel datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1184 f 203v 02 za 10-10-1405. 

Hiervan een instrument maken. De koopsom is betaald. 

 

(dg: Et fiet) Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit fide 

prestita et recognovit sibi de pretio fore satisfactum renuncians etc. 

 

BP 1184 f 203v 03 do 15-10-1405. 

Voornoemde Jacobus Loze schonk voornoemde cijnzen aan Wellinus van Beke en 

diens vrouw Elizabeth dv Walterus gnd Coelen soen van Bucstel als 

huwelijksgeschenk. Voornoemde Wellinus mag de cijnzen niet verkopen, 

vervreemden of belasten zonder instemming van voornoemde Walterus. Zou 

voornoemde Wellinus overlijden zonder wettig nageslacht van hem en 

voornoemde Elizabeth, dan gaan na overlijden van voornoemde Wellinus en 

Elizabeth de cijnzen naar de naaste erfgenamen van voornoemde Wellinus. 

 

{In linker marge een verticale haal, naast 03 en 04}. 

Predictus Jacobus Loze antedictos census hereditarie supportavit Wellino 

de Beke cum Elizabeth sua uxore filia Walteri dicti Coelen soen de 

Bucstel nomine dotis et in subsidium matrimonii cum litteris et #aliis 

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

sui deponere tali annexa conditione quod dictus Wellinus predictos census 

non vendet #nec# alienabit nec vendere (dg: vel) obligare vel alienare 

poterit sine consensu et #voluntate# assensu dicti Walteri et (dg: 

Walteri eius filii). 

Item si dictus Wellinus decesserit absque prole legitima ab ipso et dicta 

Elizabeth pariter genita vel generanda superviva remanente quod tunc 

dicti census post decessum dictorum Wellini et Elizabeth amborum ad 

proximores heredes ipsius Wellini devolvetur salva ipso Wellino potestate 

vendendi ipsos census et obligandi #in parte vel in toto# de consensu 

Walteri (dg: et Walteri predictorum). Testes Jorden et Jacobus datum (dg: 

sex) in crastino Calixti. 

 

BP 1184 f 203v 04 do 15-10-1405. 

Hiiervan een instrument maken. Walterus verzocht voor zich en zijn dochter 

om een instrument. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen en hr Gerlacus van Ghemert. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit fide prestita et 

super habita et habenda et Walterus predictus petiit instrumentum nomine 

sui et dicte sue filie. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis 

octobris die XV hora vesperarum presentibus dictis acabinis domino 

Gerlaco de Ghemert et (dg: Johanne). 

 

BP 1184 f 203v 05 za 10-10-1405. 

Walterus Coelen soen van Bucstel schonk aan Wellinus van Beke en diens 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Walterus een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

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

jaar (wo 02-02-1407), gaande uit (1) een beemd, gnd die Hulsdonc, van 

voornoemde Walterus, in Boxtel, tussen erfgoed van de heer van Boxtel en 

erfgoed van Theodericus Scut enerzijds en wijlen Sophija van den Cloet, nu 

Henricus van Geffen, anderzijds, (2) een akker lands van voornoemde 

Walterus, in Boxtel, naast voornoemde beemd, over de gemene weg, tussen die 

weg enerzijds en Arnoldus Luijten soen anderzijds. Voornoemde Wellinus of 

zijn erfgenamen moeten de pacht inbrengen bij de deling van de goederen, 

die voornoemde Walterus en zijn vrouw Luijtgardis zullen nalaten. 
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Walterus Coelen soen de Bucstel hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis #mensure de Busco# solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificiationis proxime futuro ultra annum et in Busco 
!ex quodam prato dicto die Hulsdonc dicti Walteri sito in parrochia de 

Bucstel inter hereditatem (dg: Th) domini de Bucstel et hereditatem 

Theoderici Scut ex uno et inter hereditatem quondam Sophije van den Cloet 

nunc ad Henricum de Geffen spectantem ex alio atque ex quodam (dg: prat) 

agro terre #dicti Walteri# sito in dicta parrochia (dg: ul) juxta pratum 

predictum ultra communem plateam inter eandem plateam ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Luijten soen ex alio ut dicebat (dg: pro) hereditarie 

dedit et supportavit Wellino de Beke cum Elizabeth eius uxore filia dicti 

Walteri nomine dotis ad jus opidi de Busco promittens super omnia 

warandiam et sufficientem facere tali annexa conditione quod dictus 

Wellinus aut eius heredes (dg: ad c) importabunt et importare tenebitur! 

predictam paccionem ad communem divisionem faciendam de bonis dicti 

Walteri que ipsi! et Luijtgardis eius uxor in sua morte post se 

relinquent aut alter eorum post se relinquet ut ipse Wellinus recognovit 

et sub obligatione dicte paccionis promisit. Testes Jordanus et Gheel 

datum in crastino Dijonisii. 

 

1184 f.204r. 

 in festo Dijonisii: vrijdag 09-10-1405. 

 in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1405. 

 secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1405. 

 

BP 1184 f 204r 01 vr 09-10-1405. 

Ygrammus van den Velde, Petrus die Hoessche, Johannes van Achel en 

Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst beloofden aan Johannes Borchgreve 61 

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

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

 

Ygrammus van den Velde Petrus die Hoessche Johannes de Achel et Ludekinus 

(dg: Rut) filius quondam Cristiani de Zeelst promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Borchgreve !Johanni Borchgreve LXI novos Gelre gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad festum 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Jordanus et 

Vladeracken datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1184 f 204r 02 vr 09-10-1405. 

De twee eersten beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Primi duo promiserunt alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 204r 03 vr 09-10-1405. 

Voornoemde Ygrammus van den Velde beloofde aan Lambertus die Ridder 40 

gulden van dezelfde waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Ygrammus promisit super omnia Lamberto die Ridder XL gulden 

similis valoris ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 204r 04 za 10-10-1405. 

Johannes die Ridder en zijn vrouw Katherina wv Johannes Nesen soen droegen 

over aan aan Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde 

Katherina en wijlen Johannes Nezen soen, hun vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde kinderen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes resp. aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Katherina, uitgezonderd de erfgoederen die verkocht en vervreemd zijn. Een 

brief voor Nijcholaus van Luijssel, de andere voor Katherina ?en een voor 
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de kinderen. 

 

Duplicetur. (dg: Duplicetur. Unam habebit Nijcholaus de Luijssel. Et 

solvit unum boddreger. Aliam habebunt liberi). 

Johannes die Ridder maritus legitimus Katherine sue uxoris (dg: filie) 

relicte quondam Johannis Nesen soen (dg: usu) et ipsa Katherina cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum sibi competentem in omnibus et singulis 

bonis (dg: dicto Johanni) que Arnoldo Agneti Katherine et Heijlwigi 

liberis dictorum (dg: Joh) Katherine et quondam Johannis Nezen soen (dg: 

successione) de morte eiusdem quondam Johannis successione sunt advoluta 

et post mortem dicte Katherine successione sunt advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita #exceptis hereditatibus prius de premissis 

(dg: dictis) venditis et alienatis de# ut (dg: int) dicebant legitime 

supportaverunt dictis Arnoldo Agneti Katherine et Heijlwigi promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

(dg: exceptis hereditatibus prius de premissis !factis). Testes Jorden et 

(dg: Ne) Jacobus datum in crastino Dijonisii. Unam habebit Nijcholaus de 

Luijssel et alteram (dg: liberi) Katherina unam liberi et s[olverunt]. 

(dg: Nijcholaus solvit et ..). 

 

BP 1184 f 204r 05 za 10-10-1405. 

Voornoemde Johannes Ridder ontlastte kvw Johannes Nezen soen van alle 

geldsommen en schulden, die voornoemde kinderen verschuldigd waren aan 

voornoemde Johannes. Voornoemde Johannes beloofde de kinderen schadeloos te 

houden van al het geld dat de kinderen verschuldigd waren aan wijlen hr 

Adam van Mierde en van alle geldsommen en schulden, die wijlen voornoemde 

Johannes Nezen soen verschuldigd was. De brief overhandigen aan Katherina. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Ridder palam quitavit liberos quondam Johannis Nezen soen 

ab omnibus et singulis pecuniarum summis et debitis quas dicti liberi 

tenentur aut alter (dg: Jo) eorum tenetur Johanni predicto insuper (dg: 

promisit) dictus #Johannes# promisit super omnia quod ipse dictos liberos 

(dg: ab) a tota pecunia quam dicti liberi tenebantur aut alter eorum 

tenebatur domino quondam Ade de Mierde atque ab omnibus debitis 

pecuniarum summis et promissionibus quas et que dictus quondam Johannes 

Nezen soen promiserat aut debebat quibuscumque personis indempnes 

servare. Testes Jorden et Jacobus datum in crastino Dijonisii. Tradatur 

littera Katherine. 

 

BP 1184 f 204r 06 ma 12-10-1405. 

Rodolphus van Haestrecht en Bartholomeus Spijerinc beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 28 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Rodolphus de Haestrecht et Bartholomeus Spijerinc promiserunt indivisi 

super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XXVIII aude scilde (dg: ad) 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos (dg: testes) 

sub pena II. Testes Egidius et Henricus datum secunda post (dg: Egidii) 

Dijonisii. 

 

BP 1184 f 204r 07 ma 12-10-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 204r 08 ma 12-10-1405. 

Heijnmannus zvw Willelmus Heijnkens soen van Erpe droeg over aan zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Willelmus de helft die aan hem behoort in een 

beemd, gnd den Verren Beempt, in Erp, tussen erfgoed van Henricus zvw 

Andreas Hoernke en Henricus zvw Gerardus van Veldehamer enerzijds en de 
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gemeint anderzijds, met recht van weg over voornoemd erfgoed van voornoemde 

Henricus en Henricus, belast met een pacht aan hun zuster Margareta dvw 

voornoemde Willelmus. 

 

Solvit II boddreger. 

Heijnmannus #filius quondam# Willelmi #Heijnkens# soen de Erpe medietatem 

ad se spectantem in quodam prato #cum suis attinentiis# dicto den Verren 

Beempt sito in parrochia de Erpe inter hereditatem Henrici filii quondam 

Andree Hoernke et Henrici filii quondam Gerardi van Veldehamer ex uno et 

inter communitatem ex alio #simul cum jure viandi per et supra predictam 

hereditatem Henrici et Henrici predictorum# ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni suo fratri filio dicti quondam Willelmi promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione Margarete earum sorori filie dicti quondam Willelmi exinde 

solvenda. Testes Egidius et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 204r 09 ma 12-10-1405. 

Gerardus van Broechoven nzvw Gerardus van Broechoven verklaarde ontvangen 

te hebben van Rodolphus van Haestrecht 32 oude Franse schilden in 

afkorting, die wijlen Walterus van Goirle zvw Egidius van Goirle 

verschuldigd was aan voornoemde Gerardus. En hij ontlastte voornoemde 

Rodolphus en Walterus en hun erfgenamen en goederen hiervan. Voornoemde 

Gerardus beloofde voornoemde Rodolphus en zijn goederen nimmer hierover aan 

te spreken {niet afgewerkt contract15}. 

 

Gerardus de Broechoven (dg: commorani pal) filius naturalis quondam 

Gerardi de Broechoven palam recognovit se recepisse a Rodolpho de 

Haestrecht XXXII aude scilde Francie #in abbreviationem# quos quondam 

Walterus de Goirle filius quondam (dg: G) Egidii de Goirle !debebatur et 

debebat Gerardo predicto clamans dictus Gerardus predictum! #Rodolphum 

et# Walterum et quoscumque heredes et eorum bona inde quitos et penitus 

absolutos et promisit dictus Gerardus super omnia quod ipse predictum 

Rodolphum et eius bona (dg: de pecunia predicta que ad dictum quond) de 

pecunia predicta numquam impetet. 

 

BP 1184 f 204r 10 ma 12-10-1405. 

Elizabeth dvw Albertus Ketellere maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Theodericus zvw Hermannus 

Heijlen soen met zijn goederen. 

 

Elizabeth filia quondam Alberti Ketellere omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes per Theodericum filium #quondam# Hermanni 

Heijlen soen qum quibuscumque eius bonis calumpniavit. Testes Egidius et 

Jacobus datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1184 f 204r 11 ma 12-10-1405. 

Gerardus van Broechoven nzvw Gerardus van Broechoven verklaarde ontvangen 

te hebben van Rodolphus van Haestrecht 32 oude Franse schilden, in 

afkorting van het geld dat wijlen Walterus van Goirle zvw Egidius van 

Goirle verschuldigd was aan eerstgenoemde Gerardus. Voornoemde Gerardus 

deed afstannd van alle goederen van wijlen voornoemde Walterus, die nu aan 

voornoemde Rodolphus {f.204v} behoren. En hij beloofde nimmer voornoemde 

Rodolphus en goederen van wijlen voornoemde Walteris, voorzover thans in 

bezit van voornoemde Rodolphus, aan te spreken wegens geld, dat voornoemde 

Walterus verschuldigd was aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Broechoven filius naturalis quondam Gerardi de Broechoven 

palam recognovit (dg: sibi per) se recepisse a Rodolpho de Haestrecht 

XXXII aude scilde Francie in abbreviationem debiti et pecunie quod vel 

                         
15 Voor afgewerkt contract zie BP 1184 f 204r 11. 
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quam Walterus quondam de Goirle filius quondam Egidii de Goirle debebat 

aut tenebatur Gerardo primodicto ut dicebat insuper dictus Gerardus super 

omnibus bonis dicti quondam Walteri (dg: et in que ad prefatum Ge 

Walterum) nunc ad dictum Rodolphum 

 

1184 f.204v. 

 secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1405. 

 dominica post Dijonisii: zondag 11-10-1405. 

 

BP 1184 f 204v 01 ma 12-10-1405. 

spectantibus et jure ad opus dicti Rodolphi hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et (dg: predicta) #dictum Rodolphum# 

quecumque bona dicti quondam Walteri in quantum ipsa ad presens ad 

predictum Rodolphum pertinent occacione (dg: pecunie cuiu) cuiuscumque 

pecunie aut debiti quam aut quod dictus Walterus predicto Gerardo debebat 

numquam impetere. Testes Egidius et Jacobus datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1184 f 204v 02 zo 11-10-1405. 

Steeskinus van Brakel timmerman droeg over aan zijn broer Johannes 6 nieuwe 

Gelderse gulden en 12 gemene plakken, aan Willelmus Broet de jongere, tbv 

voornoemde Steeskinus beloofd. 

 

Steeskinus de Brakel carpentarius sex novos aureos florenos communiter 

nuwe gulden vocatos monete Gelrie et XII gemeijn placken promissos 

Willelmo Broet juniori ad opus dicti Steeskini prout in litteris (dg: 

hereditarie) legitime supportavit (dg: dicto Stees) Johanni suo fratri 

cum litteris. Testes Jorden et Henricus datum dominica post Dijonisii. 

 

BP 1184 f 204v 03 ma 12-10-1405. 

Johannes Vos bakker beloofde aan Arnoldus Meeus 16½ Franse kronen met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Johannes Vos pistor promisit super omnia Arnoldo Meeus XVI et dimidium 

Vrancrijc cronen vel valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: Jord) !testes Jordanus et Jacobus datum secunda post 

Dijonisii. 

 

BP 1184 f 204v 04 ma 12-10-1405. 

Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen soen, 

verkochten aan Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren de helft, die aan 

wijlen voornoemde Johannes Nezen soen behoorde, in een stuk beemd, in 

Haaren, ter plaatse gnd Langbroec, tussen Aleijdis wv Martinus Monic 

enerzijds en voornoemde Johannes van Haren anderzijds, van welke beemd de 

andere helft behoort aan Willelmus Prijem. 

 

Arnoldus Agnes Katherina et Heijlwigis liberi quondam Johannis Nezen soen 

cum tutore medietatem (dg: ad se spe) que ad prefatum quondam Johannem 

Nezen soen spectare !dicebat in pecia prati sita in parrochia de Haren ad 

locum dictum (dg: Be) Langbroec inter hereditatem Aleijdis relicte 

quondam Martini Monic ex uno et inter hereditatem Johannis de Haren filii 

quondam Willelmi de Haren ex alio de quo prato (dg: relique) reliqua 

medietas ad Willelmum Prijem pertinere dinoscitur ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni de Haren (dg: pro) predicto promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

etc. Testes (dg: da) Jorden et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 204v 05 ma 12-10-1405. 

Johannes die Meijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Meijer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 204v 06 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, gaven uit in cijns een stuk land van wijlen voornoemde Johannes Nezen 

soen, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Nijcholaus van der 

Schueren enerzijds en Johannes van Vucht anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dicti omnes cum tutore peciam terre #dicti quondam Johannis Nezen soen# 

sitam in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Nijcholai van der Schueren !et inter hereditatem Johannis de Vucht ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditarium (dg: pactum) censum. 

 

BP 1184 f 204v 07 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, verkochten aan Nijcholaus van der Schueren een stukje land van wijlen 

voornoemde Johannes Nezen soen, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

voornoemde Nijcholaus enerzijds en Johannes van Vucht anderzijds, belast 

met een b-erfcijns van 2 oude groten geld van de koning van Frankrijk, die 

voornoemde koper hieruit thans beloofde. 

 

Solvit. 

Dicti omnes cum tutore particulam terre dicti quondam Johannis Nezen soen 

sitam in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Nijcholai van der Schueren ex uno et inter hereditatem Johannis de Vucht 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Nijcholao promittentes 

cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere (dg: salvis liberi Katherine) excepto hereditario 

censu duorum grossorum antiquorum (dg: quem) monete regis Francie quem 

dictus emptor coram scabinis infrascriptis exinde solvere promiserat (dg: 

prout) juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes Dordrecht 

et Jord datum supra. 

 

BP 1184 f 204v 08 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus van der Schueren beloofde aan Katherina, ev Johannes 

die Ridder en wv Johannes Nezen, voor de duur van haar leven en na haar 

overlijden aan Ghibo, zv voornoemde Johannes Ridder en Katherina, een 

n-erfcijns van 2 oude groten Tournoois geld van de koning van Frankrijk, 

met Sint-Thomas-Apostel te betalen, gaande uit voornoemd stukje land. Zou 

voornoemde Ghibo overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns naar 

wettige kvw voornoemde Johannes Nezen soen. De brief overhandigen aan 

Johannes of Ghibo. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum (dg: Ghiboni filio 

Johannis et) Katherine uxori legitime Johannis die Ridder relicte quondam 

Johannis Nezen ad eius vitam et post eius decessum Ghiboni filio dictorum 

Johannis Ridder et Katherine hereditarium censum duorum grossorum 

antiquorum Turonensium denariorum monete regis Francie hereditarie Thome 

apostoli ex particula terre predicta tali annexa conditione si dictus 

Ghibo decessit! nulla prole legitima ab ipso genita vel generanda 

superviva remanente quod tunc (verbeterd uit: dunc) dictus census ad 

liberos legitimos dicti quondam Johannis Nezen soen hereditarie 

devolvetur et succedat. Testes datum supra. Tradatur Johanni vel Ghiboni. 

 

BP 1184 f 204v 09 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Johannes Vos zvw Godefridus Vos 

(1) een stuk roggeland, gnd die Heghe, van wijlen voornoemde Johannes Nezen 

soen, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tusssen Henricus Nezen soen 

enerzijds en Engbertus gnd Emme Rolofs en zijn kinderen anderzijds, (2) de 

helft van een stuk land, gnd die Hoech Bocht, tussen Lambertus van Luijssel 
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enerzijds en Henricus van Krekelhoven anderzijds, (3) een stuk land, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus van Laerhoven Claes soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een stukje beemd, gnd Vrancs 

Beemt, van wijlen voornoemde Johannes Nezen soen, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen Luijtgardis van der Teijnde en haar kinderen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, strekkend van de gemene weg tot aan het water 

gnd die Aa; de uitgifte geschiedde voor (a) 2/3 deel van 25 penning nieuwe 

cijns aan Arnoldus zv Petrus Moelner, gaande uit het eerstgenoemde stuk 

land, (b) een b-erfcijns van 1 oude groot, gaande uit voornoemd stukje 

beemd, aan de hertog, en thans voor (c) een n-erfpacht van 10 lopen rogge, 

Bossche maat, te leveren aan Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen 

voor de duur van haar leven en na haar overlijden aan voornoemde kvw 

Johannes Nezen soen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit Johannes Vos. Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. 

Solverunt omnes. 

Dicti omnes #et Johannes die Ridder# (dg: tres) peciam (dg: -s) terre 

siliginee #dictam die Heghe# dicti quondam Johannis Nezen soen sitas! in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver (dg: quarum una dicta die 

Heghe) inter hereditatem Henrici Nezen soen ex uno et inter hereditatem 

Engberti dicti Emme Rolofs et eius liberorum ex alio (dg: altera in) 

#item (dg: peciam terre) medietatem pecie terre# dictam! die Hoech Bocht 

inter hereditatem Lamberti de Luijssel ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Krekelhoven ex alio item peciam terre sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Henrici de Laerhoven Claes soen ex uno 

et inter communem viam ex alio atque particulam prati #dictam Vrancs 

Beemt# dicti quondam Johannis Nezen soen sitam in parrochia (dg: predicta 

ad) et loco predictis inter hereditatem (dg: Johannis) Luijtgardis van 

der Teijnde et eius liberorum ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam !tendentem a communi platea ad aquam dictam die Aa ut dicebat 

(dg: ut) dedit ad hereditarium pactum Johanni Vos filio quondam #{in 

linker marge:} Godefridi# (dg: Willelmi# Vos ab eodem hereditarie 

possidendas pro duabus terciis partibus XXV denariorum novi censu 

#Arnoldo filio Petri Moelner# ex primodicta pecia terre et pro 

hereditario censu unius grossi antiqui #(dg: domino duci antedicto filio 

Petri Moelner)# ex dicta particula prati domino duci prius de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis 

(dg: et) mensure de Busco danda (dg: sibi a) Katherine (dg: de) relicte 

dicti quondam Johannis Nezen soen ad eius vitam et post eius decessum 

dictis liberis quondam Johannis Nezen soen ab alio purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit !tali. Testes datum supra. 

 

1184 f.205r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 205r 01 .. 15-03-1644. 

dHeer Bartholomeus ?Hoef als executeur van testamente iofr Judith van 

Bierbeeck heeft in dier qualiteijt oopentlijck beleden dat Jan Ariens Jan 

Peters ende Steven Ariens als besitters vant onderpant der pacht van drij 

sesters roggen int bijstaende contract vermelt aen sijne handen ?tlaemer 

metter achterstelle hebben gelost ende gequeten. Actum d[en] XV meert XVI 

XLIIII. J. van der Moul. 

 

BP 1184 f 205r 02 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Arnoldus Loijart zvw Godefridus 

Loijart (1) een stuk land, in Haaren, beiderzijds tussen Yda Torren, (2) 
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een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd dat Heijlige Boemken, tussen hr 

Walterus van Beke priester enerzijds en Petrus Oden soen anderzijds, (3) de 

helft, die behoorde aan voornoemde Johannes Nezen, in een stuk land, in 

Haaren, ter plaatse gnd dat Heijlige Boemken, tussen Theodericus Coppen en 

zijn kinderen enerzijds en Godefridus Wise en zijn kinderen anderzijds, 

waarvan de andere helft behoort aan Henricus Nezen soen; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een cijnshoen aan het ?heiligdom van Haaren, gaande uit 

het eerstgenoemde stuk land, (b) ½ oude groot aan de kerk in Oisterwijk, 

gaande uit het als tweede genoemd stuk land, en thans voor (c) een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, te leveren aan Katherina wv 

voornoemde Johannes Nezen soen voor de duur van haar leven en na haar 

overlijden aan voornoemde vier kvw Johannes Nezen soen, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. Solverunt omnes. Solvit 

Loijart II boddreger. 

Dicti liberi et Johannes die Ridder (dg: tres pecias) peciam terre sitam 

in parrochia de Haren (dg: ad locum dictum in par..) inter hereditatem 

Yde Torren ex utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam in 

dicta parrochia ad locum dictum dat Heijlige Boemken inter hereditatem 

domini Walteri de Beke presbitri ex uno et inter hereditatem Petri Oden 

soen ex alio atque medietatem que ad dictum Johannem Nezen spectabat in 

pecia terre sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

Theoderici Coppen et eius liberorum ex uno et hereditatem Godefridi Wise 

et eius liberorum ex alio de qua pecia terre jamdicta reliqua medietas ad 

Henricum Nezen soen pertinere dinoscitur ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Arnoldo Loijart filio quondam Godefridi Loijart ab 

eodem hereditarie possidendas pro uno pullo censuali stature/statine de 

Haren ex primodicta pecia terre et pro dimidio grosso antiquo ecclesie in 

Oesterwijc ex secundodicta pecia terre prius solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

(dg: sibi ab alio) dicte Katherine relicte quondam Johannis Nezen soen ad 

eius vitam et post eius decessum dictis quatuor liberis quondam Johannis 

Nezen soen ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

(dg: super omnia) cum tutore indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 205r 03 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder verkochten aan Nijcholaus van Luijssel (1) een 

stuk land, deels weide en deels heideland, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen de gemeint enerzijds en Henricus Nezen soen en Johannes 

Witloc anderzijds, (2) ¼ deel dat aan voornoemde wijlen Johannes Nezen soen 

behoorde in een stuk weide, gnd Heijn Nezen soens Weijken, gelegen aan het 

eind van voornoemde stuk land, met een sloot ertussen, tussen dit stuk land 

enerzijds en Petrus van den Loo en Henricus van Krekelhoven anderzijds, (3) 

een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus Nezen 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met (a) ½ oude groot 

aan de hertog, (b) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Boxtel, aan 

Engelberna wv Petrus Schuerman en haar kinderen, met Sint-Andreas te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 30-11-1406), (c) voor Ghibo zv 

voornoemde Johannes Ridder gereserveerd een n-erfcijns van 1 oude groot, 

die de koper vanaf nu met Sint-Thomas zal betalen, voor het eerst over een 

jaar (di 21-12-1406). De koper beloofde vanaf nu voornoemde pacht van 2 mud 

rogge te leveren, zó dat Johannes Ridder en de erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes Nezen soen daarvan geen schade ondervinden. Zou 

voornoemde Ghibo overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat voornoemde 

cijns van 1 oude groot, na overlijden van Katherina wv voornoemde Johannes 
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Nezen soen en voornoemde Ghibo, naar kvw voornoemde Johannes Nezen soen. 

 

(dg: Duplicetur. Unam habebunt liberi et solverunt). Duplicetur. Unam 

habebunt liberi et aliam Ridder et omnes solverunt. Nijcholaus non 

solvit. (dg: Solvit Nijcholaus). 

Dicti liberi et Johannes die Ridder peciam (dg: pai) terre partim pascue 

et partim terre mericalis sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter communitatem ex uno et inter hereditatem Henrici Nezen soen 

et hereditatem Johannis Witloc ex alio item quartam partem que ad dictum 

quondam Johannem Nezen soen spectabat in pecia pascue dicte Heijn Nezen 

soens Weijken sita (dg: -m in parro) ad finem pecie terre predicte quodam 

fossato interiacente inter eandem peciam terre ex uno et inter 

hereditatem Petri van den Loo et hereditatem Henrici de Krekelhoven ex 

alio atque peciam terre sitam in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem (dg: Pet) Henrici Nezen soen ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebant (dg: de) hereditarie vendiderunt Nijcholao de 

Luijssel ab eodem hereditarie possidendas (dg: pro) promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis dimidio grosso antiquo domino duci et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: B) Bucstel Engelberne 

relicte quondam Petri Schuerman et eius liberis exinde #Andree# solvenda 

#hereditarie (dg: purificationis) et pro primo termino ab Andree proxime 

futuro ultra annum# salvo Ghiboni filio dicti Johannis Ridder hereditario 

censu unius grossi antiqui quem dictus (dg: qu) emptor exnunc deinceps 

solvet dicto Ghiboni hereditarie Thome et pro primo termino (dg: 

premissorum) a Thome apostoli proxime futuro ultra annum ex premissis 

(dg: h) ut ipse emptor recognovit promisit insuper dictus emptor sub 

obligatione premissorum quod ipse predictam paccionem duorum modiorum 

siliginis exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et 

solvet quod nec dicto Johanni Ridder nec ad et supra quascumque 

hereditates dicti quondam Johannis Nezen soen dampna exinde eveniant in 

futurum tali annexa conditione #si dictus Ghibo decesserit sine prole 

legitima# quod dictus census unius grossi antiqui post decessum Katherine 

relicte dicti quondam Johannis Nezen soen et Ghibonis predicti ad liberos 

dicti quondam Johannis (dg: de) Nezen soen devolvetur. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 205r 04 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Walterus Bac zvw Johannes 

Glavijman een stuk beemd, gnd t..Hoerlaer, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Engbertus van den Hezeacker en Engbertus gnd Emme Rolofs 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 

oude groot, met Sint-Thomas te betalen aan Katherina wv voornoemde Johannes 

Nezen soen en na haar overlijden aan Ghibo zv voornoemde Johannes Ridder, 

(2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

aan voornoemde Katherina wv Johannes Nezen soen te leveren en na haar 

overlijden aan voornoemde 4 kinderen, voor het eerst over een jaar (wo 02-

02-1407). Zou voornoemde Ghibo overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat voornoemde cijns van 1 oude groot naar kvw voornoemde Johannes Nezen 

soen. 

 

Solvit Walterus. Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. 

Solverunt omnes. 

Dicti omnes ut immediate peciam (dg: terre) prati #dictam t..Hoerlaer# 

sitam in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Engberti van den Hezeacker et Engberti dicti Emme Rolofs ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebant (dg: h) dederunt ad hereditarium 

pactum Waltero Bac filio quondam Johannis Glavijman ab eodem hereditarie 

possidendam pro uno grosso antiquo Ghiboni filio dicti Johannis Ridder 

exinde post decessum Katherine relicte dicti quondam Johannis Nezen soen 
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in festo Thome hereditarie solvendo et ipsi Katherine ad eius vitam dicto 

termino solvendo atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda dicte Katherine ad eius vitam et post eius 

decessum dictis quatuor liberis ab alio purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittentes (dg: super omnia warandiam) cum tutore indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam pro premissis #et aliam 

obligationem deponere# et alter repromisit tam de censu quam de paccione 

tali annexa conditione (dg: quod di si dictus census unius grossi) si 

dictus Ghibo decesserit absque prole legitima quod tunc dictus census 

unius grossi antiqui ad liberos dicti quondam Johannis Nezen soen 

hereditarie devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 205r 05 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Wijtmannus gnd Wijt zvw 

Willelmus van Os een stuk beemd, gnd den Bercken Beemt, ter plaatse gnd aen 

den Wijnckel, tussen kinderen gnd Gobelens Kijnder enerzijds en Johannes 

Delijen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groten aan de 

hertog, (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, {f.205v} te 

leveren aan voornoemde Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen voor de 

duur van haar leven en na haar overlijden aan voornoemde kvw Johannes Nezen 

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

(wo 02-02-1407). 

 

Dicti omnes ut supra peciam prati dictam den Bercken Beemt sitam (dg: in 

parrochia de H) ad locum dictum aen den Wijnckel inter hereditatem 

liberorum dictorum Gobelens Kijnder ex uno et inter hereditatem Johannis 

Delijen ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Wijtmanno 

dicto Wijt filio quondam Willelmi de Os ab eodem hereditarie possidendam 

pro duobus grossis antiquis domino duci et pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda 

 

1184 f.205v. 

 secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1405. 

 tercia post Dijonisii: dinsdag 13-10-1405. 

 

BP 1184 f 205v 01 ma 12-10-1405. 

Solvit Wijt II boddreger. Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro 

liberis. Solverunt omnes. 

dicte Katherine ad eius vitam et post eius decessum dicti! liberis dicti 

quondam Johannis Nezen soen ab alio purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Dordrecht et Jorden datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1184 f 205v 02 ma 12-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Johannes van der Teijnden 3 

stukken land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1) gnd die Steghe, 

tussen Johannes van der Schueren enerzijds en kvw Henricus van der Teijnden 

anderzijds, (2) gnd dat Manscot, tussen Nijcholaus van Luijssel enerzijds 

en Johannes die Meijer anderzijds, (3) tussen voornoemde Johannes van der 

Teijnden enerzijds en Henricus Nezen soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 2 schelling paijment b-erfcijns, gaande uit 

eerstgenoemd stuk land, (2) 16 penningen cijns, gaande uit voornoemd stuk 

land, gnd dat Manscot, in geld waarin die betaald moeten worden, en thans 

voor (c) een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, te leveren aan 

voornoemde Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen voor de duur van 

haar leven en na haar overlijden aan voornoemde kvw Johannes Nezen soen, 
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met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-

02-1407). Met recht van weg over de misse van het huis van wijlen Johannes 

Nezen soen naar de twee eerstgenoemde stukken land. 

 

Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. Solvit Johannes. 

Dicti omnes ut supra tres pecias terre sitas in parrochia de Haren ad 

locum dictum Beilver quarum una dicta die Steghe inter hereditatem 

Johannis van der Schueren ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici van der Teijnden ex alio altera dicta dat Manscot inter 

hereditatem Nijcholai de Luijssel ex uno et inter hereditatem Johannis 

die Meijer ex alio et tercia (dg: dicta) inter hereditatem Johannis van 

der Teijnden ex uno et inter hereditatem Henrici Nezen soen ex alio #site 

sunt# ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum dicto Johanni van der 

Teijnden ab eodem hereditarie possidendas pro duobus solidis hereditarii 

census pagamenti ex primodicta pecia terre et pro XVI denariis census 

(dg: q) ex dicta pecia terre dat Manscot solvendis in tali moneta quali 

huiusmodi XVI denarii exinde sunt solvendi dandis etc atque pro 

hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda ut 

supra promittentes ut supra et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 205v 03 ma 12-10-1405. 

Simul cum jure viandi per et ultra fimarium domus dicti quondam Johannis 

Nezen soen ad primodictas duas pecias terre. 

 

BP 1184 f 205v 04 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Petrus van den Loo 2 stukken 

land, in Haaren, (1) tussen Jordanus zv Arnoldus Tielkini enerzijds en 

wijlen Walterus Poijnenborch anderzijds, (2) gnd die Bleke, naast wijlen 

Johannes Beer, nu Arnoldus van Luijssel; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, te leveren aan voornoemde 

Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen voor de duur van haar leven en 

na haar overlijden aan voornoemde kvw Johannes Nezen soen, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. Solvit Pe II boddreger. 

Dicti omnes ut supra duas pecias terre sitas in parrochia de Haren quarum 

una inter hereditatem Jordani filii Arnoldi Tielkini ex uno et inter 

hereditatem quondam Walteri Poijnenborch ex alio et altera dicta die 

Bleke #contigue# juxta hereditatem quondam Johannis Beer #nunc ad 

Arnoldum de Luijssel spectantem# (dg: ex uno et) site sunt ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Petro van den Loo ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda ut supra per totum promittens ut supra. Testes Johannes et 

Jorden datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1184 f 205v 05 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Johannes van der Schueren Zibben 

soen twee stukjes beemd van wijlen voornoemde Johannes Nezen soen, in 

Haaren, ter plaatse gnd dat Krekelhovensche Broec, tussen Johannes van der 

Scueren en andere naburen enerzijds en Henricus van Krekelhoven, Henricus 

Nezen soen en andere naburen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd die Bruglaersche Berch en met het andere eind aan erfgoed gnd de 

Laer, over of tussen welke twee stukken land het water gnd de Aa gaat en 

andere waterlaten; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 lopen 

rogge, Bossche maat, te leveren aan voornoemde Katherina wv voornoemde 

Johannes Nezen soen voor de duur van haar leven en na haar overlijden aan 

voornoemde kvw Johannes Nezen soen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 
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Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. Solverunt omnes. Solvit 

Johannes eciam. 

Dicti omnes ut supra tres particulas prati dicti quondam Johannis Nezen 

soen sitas in parrochia de Haren in loco dicto dat Krekelhovensche Broec 

inter hereditatem Johannis van der Scueren et aliorum vicinorum ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Krekelhoven et Henrici Nezen soen et aliorum 

vicinorum ex alio tendentes cum uno fine ad locum dictum die Bruglaersche 

Berch et cum reliquo fine ad hereditatem dictam dLaer (dg: q) per quas 

vel inter quas pecias terre transit aqua dicta de Aa et alii aqueductus 

ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni van der Schueren 

Zibben soen (dg: et Henrico Appel) ab eisdem! hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda per 

totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 205v 06 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Johannes Witloc (1) een huis, 

tuin en aangelegen stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

erfg vw Zibertus gnd Zibbe van der Schueren enerzijds en een gemene weg 

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

Henricus Nezen soen, met recht in voornoemde weg, over welke erfgoederen 

Henricus Vriezen soen en Johannes van der Teijnden recht van weg zullen 

hebben, (2) een stuk land, gnd den Ravens Nest, in Haaren, ter plaatse gnnd 

Beilver, in de akkers aldaar, tussen Henricus van Krekelhoven enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Henricus van Krekelhoven, (3) een stuk land, gelegen voor 

voornoemde Johannes Witloc, tussen Luijtgardis van der Teijnden en haar 

kinderen enerzijds en Henricus Nezen anderzijds, met een deel dat aan 

wijlen voornoemde Johannes Nezen soen behoorde, in een stuk weide, gnd 

Driesschelken, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, met een sloot 

ertussen; de uitgifte geschiedde voor (a) de dijken die hierbij horen, (b) 

de wegen die hierover gaan, (c) 1 steen vlas, bereid tot de hekel, op het 

leven van Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen, (d) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, in Helvoirt te leveren aan Godefridus 

Brabants, (e) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, in 

Oisterwijk met Sint-Andreas te leveren aan Johannes die Meijer, (f) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan kvw Willelmus van den Stake, 

welke pachten voornoemde Johannes voortaan zal leveren, zó dat voornoemde 

verkopers en andere erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Nezen soen 

daarvan geen schade ondervinden, en thans voor (g) een n-erfpacht van 10 

lopen rogge, Bossche maat, te leveren aan voornoemde Katherina wv 

voornoemde Johannes Nezen soen voor de duur van haar leven en na haar 

overlijden aan voornoemde kvw Johannes Nezen soen, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. Solverunt omnes. 

Solvit. Solvit Witl II boddreger. 

Dicti omnes ut supra domum et ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos 

in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem (dg:  

lib) heredum quondam Ziberti dicti Zibbe van der Schueren ex uno et inter 

communem viam ibidem ex alio tendentes a communi platea ad hereditatem 

Henrici Nezen soen simul cum jure ad premissa spectante in via predicta 

#ultra quas hereditates predictas Henricus Vriezen soen et Johannes van 

der Teijnden habebunt et hereditarie obtinebunt jus viandi# atque peciam 

terre dictam den Ravens Nest sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver in agris ibidem inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex uno 

et inter hereditatem conventus de Tongerloo ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem dicti Henrici de Krekelhoven atque peciam terre sitam 

ante Johannem Witloc (dg: ex uno) inter hereditatem Luijtgardis van der 

Teijnden et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici Nezen ex 

alio simul cum parte que ad dictum quondam Johannem Nezen soen spectabat 
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in pecia pascue dicte Driesschelken site ad finem pecie terre predicte 

quodam fossato interiacente ut dicebant (dg: #hereditarie vendiderunt# 

dederunt ad hereditarium pactum Johanni Witloc predicto ab eodem 

hereditarie possidendos pro promittentes cum tutore indivisi simul cum 

jure hereditarie vendiderunt Johanni Witloc predicto promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda pro warandiam et 

obligationem deponere exceptis) #dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

Witloc predicto ab eodem hereditarie possidendos pro# aggeribus ad 

premissa spectantibus atque viis per premissa transeuntibus #atque pro 

uno steen lini parati ad scalcrum ad vitam Katherine relicte dicti 

quondam Johannis Nezen soen# atque pro hereditaria paccione (dg: un) 

dimidii modii siliginis mensure de (dg: H) Oesterwijc et in (dg: Hij) 

Helvoert tradenda Godefrido Brabants et #pro# hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de (dg: Buij) Oesterwijc et in Oesterwijc 

tradenda Johanni die Meijer hereditarie Andree solvenda et (dg: excepta) 

#pro# hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco liberis 

quondam Willelmi van den Stake ex premissis solvenda quas pacciones 

predictas dictus (dg: emptor) #Johannes# exnunc deinceps singulis annis 

et perpetue taliter dabit et solvet ex premissis quod nec dictis 

venditoribus nec ad et supra alias hereditates dicti quondam Johannis 

Nezen soen dampna exinde eveniant in futurum ut ipse sub obligatione 

premissorum promisit atque pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda ut supra per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.206r. 

 tercia post Dijonisii: dinsdag 13-10-1405. 

 

BP 1184 f 206r 01 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Johannes Boen de helft, die aan 

wijlen voornoemde Johannes Nezen soen behoorde, in een stuk beemd, gnd die 

Wordel, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd dat 

Krekelhovensche Broec, tussen Henricus van Krekelhoven en de zijnen 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, met een eind strekkend aan 

het water gnd die Aa en met het andere eind aan de plaats gnd Latbroec; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 1/3 deel hieruit van 5 oude groten te betalen 

aan Henricus van Haren, (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

te leveren aan voornoemde Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen voor 

de duur van haar leven en na haar overlijden aan voornoemde kvw Johannes 

Nezen soen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407). 

 

Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. Solverunt omnes. Solvit 

Boen II boddreger. 

Dicti omnes venditores ut supra (dg: peciam prati dictam die) medietatem 

que ad dictum quondam Johannem Nezen soen spectabat in pecia prati dicta 

die Wordel sita in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver ad locum 

dictum dat Krekelhovensche Broec inter hereditatem Henrici de Krekelhoven 

et sociorum eius !uno et inter aquam dictam die Aa ex alio tendente (dg: 

ab eadem) #cum uno fine ad# aquam die Aa vocatam (dg: ad hereditatem 

Henrici) #et cum reliquo fine ad locum dictum Latbroec# ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Johanni Boen ab eodem hereditarie 

possidendam pro tercia parte (dg: quinque) exinde solvenda quinque 

grossorum antiquorum Henrico de Haren (dg: exinde) solvenda/orum atque 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda 

ut supra promittentes per totum ut supra. Testes Dordrecht et Jord datum 

tercia post Dijonisii. 

 

BP 1184 f 206r 02 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder gaven uit aan Johannes zvw Arnoldus Gielijs 
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soen een stukje beemd, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Theodericus Rover enerzijds en Johannes van Haren anderzijds, met een eind 

strekkend aan hr Walterus van Beke priester en met het andere eind aan 

Willelmus van Haren; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de 

hertog, en thans voor (2) een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, 

te leveren aan voornoemde Katherina wv voornoemde Johannes Nezen soen voor 

de duur van haar leven en na haar overlijden aan voornoemde kvw Johannes 

Nezen soen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solvit Johannes. Duplicetur. Una pro Ridder et altera pro liberis. 

Solverunt omnes. 

Dicti omnes ut supra particulam prati sitam in parrochia de Haren ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem Theoderici Rover ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Haren ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem domini Walteri de (dg: Haren) Beke presbitri et cum reliquo 

fine ad hereditatem Willelmi de Haren ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Arnoldi Gielijs soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 206r 03 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, en Johannes die Ridder verkochteb aan Willelmus Prijem zv Johannes 

Prijem een stuk land, in Haaren, tussen Johannes van Haren enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Haren en erfgoed van Petrus Oden soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Bertoldus van Arle en met het andere 

eind aan erfg vw Martinus Monic, met recht van weg vanaf voornoemd stuk 

land over voornoemd erfgoed van Petrus Oden soen tot aan de gemene weg, 

belast met een bestaande erfpacht van 1 mud rogge, die wijlen voornoemde 

Johannes Nezen leverde aan Heijlwigis Spijkers en welke pacht voornoemde 

koper vanaf nu uit voornoemd stuk land zal leveren, zó dat voornoemde 

kopers en de andere erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Nezen soen 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Duplicetur. Et una pro liberis. Solverunt omnes. Solvit Priem II 

boddreger. 

Dicti omnes peciam terre sitam in parrochia de Haren inter hereditatem 

Johannis de Haren ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Haren et 

hereditatem Petri Oden soen ex alio (dg: ut dicebant de) tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Bertoldi de Arle et cum reliquo fine ad 

hereditatem heredum quondam Martini Monic simul cum jure viandi a pecia 

terre predicta per predictam hereditatem dicti Petri Oden soen usque ad 

communem plateam ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo Prijem 

filio Johannis Prijem promittentes cum tutore indivisi super onnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione unius modii siliginis quam dictus quondam Johannes Nezen solvere 

consuevit Heijlwigi Spijkers et quam paccionem dictus emptor exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet ex pecia 

terre predicta quod nec dictis venditoribus nec ad et supra quascumque 

alias hereditates dicti quondam Johannis Nezen soen dampna exinde 

eveniant in futurum prout ipse sub obligatione predicte pecie terre 

promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 206r 04 di 13-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kvw Johannes Nezen 

soen, beloofden voornoemde Johannes Ridder te ontlasten van alle beloften 

en bezwaringen, die voornoemde Johannes Ridder met voornoemde kinderen 

beloofd en gedaan had voor schepenen in Den Bosch, mbt de goederen van 

wijlen voornoemde Johannes Nezen soen en hem schadeloos te houden van 
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schade die hij zou oplopen na overlijden van voornoemde Katherina, mv 

voornoemde kinderen en wv Johannes Nezen soen. Maar zolang voornoemde 

Katherina leeft, zullen voornoemde kinderen ontlast zijn van voornoemde 

beloften en bezwaringen. 

 

Solvit. 

Dicti quatuor liberi cum tutore promiserunt indivisi super omnia quod 

ipsi dictum Johannem Ridder ab omnibus et singulis promissionibus et 

obligationibus quas dictus Johannes Ridder promiserat et fecerat cum 

liberis predictis (dg: super bonu) coram scabinis in Busco super bonis 

dicti quondam Johannis Nezen soen et ab omnibus dampnis dicto Johanni 

(dg: Nezen soen) #Ridder# post decessum Katherine #{in linker marge}: 

eorum matris# relicte quondam Johannis Nezen soen eventuris (dg: int) 

relevabunt quitabunt et indempnem observabunt post decessum Katherine 

(dg: eorum) jamdicte hoc tamen adiuncto quod dicti liberi dicta Katherina 

eorum !vivente ab huiusmodi promissionibus et obligationibus erunt 

relevati. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 206r 05 di 13-10-1405. 

Arnoldus Grotart beloofde aan de secretaris, tbv zijn zoon Jordanus, de 

adiusticaties die voornoemde Jordanus als gemachtigde van zijn voornoemde 

vader heeft verkregen, van waarde te houden. 

 

Arnoldus Grotart promisit super omnia mihi ad opus Jordani sui filii quod 

ipse !contra quascumque adiusticationes quas dictus Jordanus tamquam 

potens factus a dicto suo patre habuit et impetravit ratam servare sine 

contradictione. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 206r 06 di 13-10-1405. 

Johannes die Ridder zvw Ghibo die Ridder droeg over aan Johannes van den 

Schueren Zibben soen drie stukken land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

(1) gnd die Steghe, tussen kvw Johannes Nesen soen enerzijds en Henricus 

van Krekelhoven anderzijds, (2) ?Scermon Schot Stuxken, tussen wijlen 

Johannes van der Kijnder enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) gnd 

Manscot, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes zvw Henricus Prijem 

anderzijds, welke 3 stukken land voornoemde Johannes Ridder in pacht 

verkregen had van hr Johannes van den Venne dekaan van de kerk van Breda, 

Arnoldus van Krekelhoven zvw Rutgherus van Luijssel, Mathijas van den 

Nuwenhuze en Johannes van den Hoeve, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit II (dg: bod) grossos. 

Johannes die (dg: R..) Ridder filius quondam Ghibonis die Ridder tres 

pecias terre sitas in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver quarum 

una die Steghe inter hereditatem liberorum quondam Johannis Nesen soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex alio altera Scer[?mo]n 

Schot Stuxken inter hereditatem quondam Johannis van der Kijnder ex uno 

et inter communem viam ex alio et tercia Manscot appellantur inter 

communem viam ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici 

Prijem ex alio site sunt quas tres pecias terre dictus Johannes Ridder 

erga dominum Johannem van den Venne decanum ecclesie de Breda Arnoldum de 

Krekelhoven filium quondam Rutgheri de Luijssel Mathijam van den 

Nuwenhuze et Johannem van den Hoeve ad pactum acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni van den Schueren Zibben soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 206r 07 di 13-10-1405. 

Margareta zvw Franco metten Sweirde beloofde aan Ghijkinus van Ekeloo zvw 

Petrus metten Swerde 100 nieuwe Gelderse gulden zoals die nu in de beurs 
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gaan of de waarde na overlijden van voornoemde Margareta te betalen. 

 

Margareta (dg: filius) filia quondam Franconis metten Sweirde promisit 

super omnia habita et habenda Ghijkino de Ekeloo filio quondam Petri 

metten Swerde (dg: LXX) centum novos Gelre gulden (dg: vel v) quales jam 

ad bursam currunt vel valorem statim post decessum dicte Margarete (dg: 

s) persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.206v. 

 in die Calixti: woensdag 14-10-1405. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1405. 

 in crastino Sixti: zaterdag 07-08-1406. 

 {Aangeomen dat Sixti een verschrijving is voor Calixti}. 

 

BP 1184 f 206v 01 wo 14-10-1405. 

Brijno van Wijc, Johannes Ocker van Engelen, Henricus Tielkens soen, 

Jacobus van Hees Ghiben soen, Willelmus zvw Henricus Werdt, Henricus 

Albrechts soen en Henricus Duncop beloofden aan Willelmus Broeder 16 

Engelse nobel, een helft te betalen met Sint-Martinus (wo 11-11-1405) en de 

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

 

Solvit. 

Brijno de Wijc (dg: Ockerus) Johannes Ocker de Engelen Henricus Tielkens 

soen Jacobus de Hees Ghiben soen Willelmus filius quondam Henrici Werdt 

Henricus Albrechts soen et Henricus Duncop promiserunt indivisi super 

omnia Willelmo Broeder XVI Engels nobel mediatim Martini et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Egidius et 

Jacobus datum in die Calixti. 

 

BP 1184 f 206v 02 do 15-10-1405. 

Johannes Cnode zvw Arnoldus Cnode van der Rendonc droeg over aan zijn 

schoonzoon Johannes Loijer 1 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, in 

een kamp gnd Biercoeps Camp, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Cnode, 

welke morgen voornoemde Johannes verworven had van Petrus Pels. 

 

-. 

Johannes Cnode filius quondam Arnoldi Cnode van der Rendonc unum juger 

terre situm in loco dicto die Hoeven in quodam campo dicto Bierco#e#ps 

Camp inter hereditatem dicti Johannis Cnode ex utroque latere 

coadiacentem quod juger terre dictus Johannes erga Petrum Pels 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Loijer suo 

genero cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Jacobus datum in 

crastino Calixti. 

 

BP 1184 f 206v 03 wo 14-10-1405. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre en Leonius van Erpe zvw 

Godefridus beloofden aan Johannes van der Lijnde 18½ nieuwe Gelderse 

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

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

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre et Leonius de Erpe 

filius quondam Godefridi promiserunt indivisi super omnia Johanni van der 

Lijnde XVIII et dimidium novos Gelre gulden IX boddreger vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Jacobus datum in die Calixti. 

 

BP 1184 f 206v 04 wo 14-10-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 
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Primus promisit super omnia alium indempnem servare. Testes datum spra. 

 

BP 1184 f 206v 05 wo 14-10-1405. 

Arnoldus Pasteijbecker zvw Zebertus Nouden soen verkocht aan Johannes van 

Bladel een b-erfcijns van 1½ oude schild, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit een akker lands, 10 lopen rogge groot, en een 

aangelegen beemd, in Aarle, tussen kinderen gnd van den Scoer enerzijds en 

Arnoldus Truden soen van Arle anderzijds, met een eind strekkend aan de 

beemden van Schijndel, welke cijns voornoemde Arnoldus Pasteijbecker 

gekocht had van voornoemde Arnoldus Truden soen. 

 

Arnoldus Pasteijbecker filius quondam Zeberti Nouden soen hereditarium 

censum unius et dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum solvendum hereditarie Remigii confessoris ex agro terre 

X lopinos #siliginis# in semine capiente et ex prato ipsi agro 

coadiacente sitis in parrochia de Arle inter hereditatem liberorum 

dictorum van den Scoer ex uno et inter hereditatem Arnoldi Truden soen de 

Arle ex alio tendente cum uno fine ad prata de Stiphout quem censum 

dictus Arnoldus Pasteijbecker erga predictum Arnoldum Truden soen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie (dg: s) vendidit Johanni de 

Bladel supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 206v 06 wo 14-10-1405. 

Arnoldus zvw Zebertus Nouden soen die Pasteijdebecker verkocht aan 

voornoemde Johannes van Bladel een b-erfcijns van 1 oude schild, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een huis, tuin en stuk eusel, in Aarle, ter 

plaatse gnd op Strijpt, tussen erfgoed dat behoort aan het altaar van Sint-

Jan in de kerk van Aarle enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

cijns voornoemde Arnoldus gekocht had van Arnoldus Truden soen van Arle 

 

Arnoldus filius quondam Zeberti Nouden soen die Pasteijdebecker 

hereditarium censum unius denarii aurei antiqui communiter scilt vocati 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo orto et pecia 

hereditatis dicte eeussel sitis in parrochia de Arle ad locum dictum op 

Strijpt inter hereditatem spectantem ad (dg: ecclesiam) altare sancti 

Johannis situm in ecclesia de Arle ex uno et inter communem plateam ex 

alio quem censum dictus Arnoldus erga Arnoldum Truden soen de Arle emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit dicto Johanni de 

Bladel supportavit cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 206v 07 wo 14-10-1405. 

Zebertus16 zv voornoemde Arnoldus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus filius dicti (dg: Ziberti) Arnoldi prebuit et reportavit totum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 206v 08 wo 14-10-1405. 

Henricus Hadewigen bontwerker en Sijmon Woest verklaarden de volgende 

affspraken te hebben gemaakt mbt een muur, die ligt naast het achterhuis 

van voornoemde Henricus enerzijds en achter het huis van voornoemde Sijmon 

anderzijds, in Den Bosch, in de straat gnd Crullen Straet, tussen erfgoed 

van Henricus Straetmaker enerzijds en erfgoed van Jacobus voller 

anderzijds. De muur met ondergrond zal gemeenschappelijk zijn van Henricus 

en Sijmon; elk van beiden mag zijn gebouwen aan de muur bevestigen met 

ankers of anderszins. Wie de muur beschadigt moet die op eigen kosten 

                         
16 Een zoon van verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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herstellen. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Henricus Hadewigen pellifex et Sijmon Woest palam recognoverunt se 

conventiones infrascriptas mutuo fecisse de quodam muro sito (dg: retro) 

#inter# domum #posteriorem# dicti Henrici (dg: sitam) ex uno et (dg: 

inter) #retro# domum dicti Sijmonis ex alio que domus dicti Sijmonis sita 

est in Busco in vico dicto Crullen Straet #inter !Henrici Straetmaker ex 

uno et inter hereditatem Jacobi fullonis ex alio# (dg: v) ut dicebant 

videlicet quod dictus murus (dg: est) cum suo fundo est erit et perpetue 

permanebit communis Henrici et Sijmonis predictis! item quod quis 

dictorum Henrici et Sijmonis sua edificia edificata et edificanda libere 

poterit iniungere (dg: j) apponere et imponere et per anchoras !p aut 

alias ad eius profectum firmare in et supra murum predictum et quecumque 

per aliquem eorum in et de dicto muro fuerit fractum vel destructum hoc 

ille idem sub eius propriis expensis et laboribus et absque expensis 

alterius recuperabitur! promittentes mutuo super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. (dg: et fiet tantum una pro Henrico et solvit). 

 

BP 1184 f 206v 09 do 15-10-1406. 

Gerardus Mombaer zv Henricus Mombaer uten Broec verkocht aan Henricus van 

den Bloemendael een n-erfpacht17 van 2 mud rogge, maat van Moergestel, met 

Lichtmis in Moergestel op de na te noemen goederen te leveren, gaande uit 

een b-erfpacht van 6 mud rogge, die aan voornoemde verkoper behoort in een 

b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Moergestel, welke pacht van 7 mud 

Henricus van Brabroec zvw Johannes van Brabroec met Lichtmis op de na te 

noemen goederen beurde, gaande uit goederen gnd ten Broec, in Moergestel, 

en uit alle goederen van Johannes die Laet van Gestel. 

 

Solvit III boddreger. 

Gerardus Mombaer filius Henrici Mombaer uten Broec hereditarie vendidit 

Henrico van den Bloemendael hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Gestel prope Oesterwijc solvendum hereditarie 

purificationis et in Gestel predicta supra bona infrascripta tradendam ex 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis ad ipsum venditorem spectante 

in hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure predicte quam 

paccionem septem modiorum siliginis (dg: quam) Henricus de Brabroec 

filius quondam Johannis de Brabroec solvendam habuit hereditarie terminis 

predictis (dg: j) et supra bona infrascripta tradendam ex bonis dictis 

ten Broec sitis in parrochia de Gestel prope Oesterwijc cum attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum tam in humido 

quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis atque ex 

omnibus et singulis bonis Johannis die Laet de Gestel quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris (dg: pro) quas vidimus 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Jac datum in crastino Sixti. 

{Aangenomen dat Sixti een verschrijving is: Calixti}. 

 

BP 1184 f 206v 10 do 15-10-1406. 

Henricus18 Mombaer zv Henricus Mombaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Mombaer filius Henrici Mombaer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

                         
17 Zie → BP 1184 f 209v 02 do 22-10-1405 (2), erfpacht, mede als onderpand van een erfpacht 
van eveneens 2 mud rogge. 
18 Waarschijnlijk een broer van de verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 


