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1184 f.207r. 

 quinta post Calixti: donderdag 15-10-1405. 

 

BP 1184 f 207r 01 do 15-10-1405. 

Johannes zvw Walterus sLiven soen verkocht aan Gerardus Haest zvw Franco 

Coppen soen van Baest, tbv hem en zijn broer Arnoldus zvw voornoemde 

Franco, 6 mud rogge b-erfpacht, maat van Beers, die Godefridus van Peelt 

met Lichtmis in Den Bosch levert aan voornoemde Johannes, gaande uit (1) 

een stuk erfgoed, gnd die Daenkens Bocht, in Middelbeers, tussen kvw Franco 

van Baest enerzijds en erfgoed gnd Borchmans Hof anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) een stuk land, in Middelbeers, tussen 

Jacobus van Baest enerzijds en wijlen Willelmus van Dommellen anderzijds, 

(3) een stuk land, gnd die Boen Thuijn, in Middelbeers, tussen kvw 

voornoemde Franco van Baest enerzijds en kvw Henricus Willems anderzijds, 

(4) een stuk land, gnd die Heze Acker, in Middelbeers, tussen voornoemde 

kvw Henricus Willems enerzijds en Heijlwigis Bacs anderzijds, (5) een stuk 

land, gnd die Strepe, in Middelbeers, tussen Willelmus Vos enerzijds en kvw 

Henricus Willems soen anderzijds, (6) een stuk beemd, in Middelbeers, naast 

het water gnd die Aa, (7) het deel dat aan voornoemde Johannes behoorde in 

een stuk beemd, in Middelbeers, ter plaatse gnd Steenvoirt, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en de gemeint anderzijds, welke erfgoederen 

eerstgenoemde Johannes in pacht had uitgegeven aan Godefridus van Peelt, 

(8) 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Beers, gaande uit een stuk land, in 

Middelbeers, tussen Arnoldus Wevers enerzijds, met een eind strekkend aan 

de plaats gnd die Vlaest. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes filius quondam Walteri sLiven soen sex modios bone et dative 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Berze quos Godefridus de Peelt 

solvere tenetur dicto Johanni hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia hereditatis dicta die Daenkens Bocht sita in parrochia 

de Mijddelberze inter hereditatem liberorum quondam Franconis de Baest ex 

uno et inter (dg: ortum) hereditatem dictam Borchmans Hof ex alio 

tendente cum uno fine ad communem plateam item ex pecia terre sita in 

dicta parrochia inter hereditatem Jacobi de Baest ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi de Dommellen ex alio item ex pecia terre 

dicta die Boen Thuijn sita in dicta parrochia inter hereditatem liberorum 

dicti quondam Franconis de Baest ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Willems ex alio item ex pecia terre dicta die Heze Acker 

sita in dicta parrochia inter hereditatem dictorum liberorum quondam 

Henrici Willems ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Bacs ex alio item 

ex pecia terre dicta die (dg: St) Strepe sita in dicta (dg: Strepe) 

#parrochia# !sita in dicta parrochia inter hereditatem Willelmi Vos ex 

uno (dg: et inter) et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Willems 

soen ex alio item ex pecia prati sita in dicta parrochia juxta aquam 

dictam die Aa atque ex tota parte (dg: ad) que ad dictum Johannem 

spectabat in pecia prati sita in dicta parrochia (dg: in) ad locum dictum 

Steenvoirt inter aquam dictam die Aa ex uno et inter (dg: he) 

communitatem ex alio quas hereditates predictas primodictus Johannes 

dederat ad pactum Godefrido de Peelt predicto atque ex duobus (dg: 

jugeribus) modiis siliginis hereditarie paccionis mensure predicta (dg: 

quos) solvendis annuatim et hereditarie ex pecia terre sita in dicta 

parrochia inter hereditatem Arnoldi Wevers ex uno (dg: et inter) 
!tendente cum uno fine ad (dg: he) locum dictum die Vlaest ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Haest filio quondam Franconis #Coppen soen# 

de Baest ad opus sui et ad opus Arnoldi sui fratris filii dicti quondam 

Franconis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 
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sui deponere. Testes Dordrecht et Heijme datum quinta post !S Calixti. 

 

BP 1184 f 207r 02 do 15-10-1405. 

Johannes zvw Walterus die Lieve droeg over aan Walterus van Spulle, tbv de 

gezusters Elizabeth en Enghelberna, dvw Elizabeth Kuijlwijf van Vessem, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, met Lichtmis in het na te 

noemen huis te leveren, gaande uit een huis tuin en aangelegen akker lands, 

in Middelbeers, tussen de gemeint enerzijds en Willelmus van den Beirghelen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint aldaar, welke pacht 

Willelmus van Spulle, tbv voornoemde Johannes, gekocht had van Henricus gnd 

Cort zv Willelmus die Cort van Spoerdonc. 

 

-. 

Johannes filius quondam Walteri die Lieve #hereditariam paccionem unius 

modii siliginis# mensure de Mijddelberze solvendam hereditarie 

purificationis et in domo infrascripta tradendam ex domo orto et agro 

terre ipsis adiacente sitis in parrochia de Mijddelberze inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Beirghelen ex 

alio tendentibus cum utroque fine ad communitatem ibidem quam paccionem 

(dg: dictus Willelmus) #Willelmus# de Spulle ad opus dicti Johannis erga 

Henricum (dg: ?h) dictum Cort filium Willelmi die Cort de Spoerdonc 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Waltero de 

Spulle ad opus (dg: li) Elizabeth et Enghelberne sororum filiarum quondam 

Elizabeth Kuijlwijf de Vessem cum litteris et jure (dg: promit) 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207r 03 do 15-10-1405. 

Petrus zvw Petrus Loekart verkocht aan Henricus Bresser zvw Gerardus 

Bresser een huis en erf met ½ voet voor osendrup van het huis, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van het midden van de Vughterstraat voor het 

huis van Postel, welk huis en erf met ½ voet wijlen voornoemde Petrus 

gekocht had van Goddinus Hamers soen van Lijt. 

 

Petrus filius quondam Petri Loekart domum et aream cum medietate unius 

pedate pro stillicidio dicte domus sitam in Busco in vico tendente a 

medio vici Vuchtensis ante domum de Postula quam domum et aream (dg: 

dictus) cum medietate dicte pedate dictus quondam Petrus erga Goddinum 

Hamers soen de Lijt emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico Bresser filio quondam Gerardi Bresser supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Petri sui 

patris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207r 04 do 15-10-1405. 

Henricus Foepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Foepken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207r 05 do 15-10-1405. 

Elizabeth dvw Mathijas smid van Os verkocht aan Henricus van Beke zvw 

Constantinus gnd Steijnsken Kathelinen soen 3 lopen rogge b-erfpacht, maat 

van Oss, uit een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Os, die voornoemde 

Constantinus gnd Steijnsken moest leveren aan een zekere Hugho die, toen 

hij leefde, in Berghem woonde, gaande uit (1) 4 hont land, in Berghem, op 

de gemeint, tussen wijlen Petrus Lauwers soen enerzijds en wijlen Johannes 

Bouman, nu Johannes Bogart, anderzijds, (2) een stukje land, in Berghem, 

ter plaatse gnd in het Roet, tussen wijlen Johannes Leeuwe enerzijds en 

wijlen vooroemde Constantinus gnd Steijnsken anderzijds, welke pacht aan 

Hilla, wv voornoemde Mathijas en mv voornoemde Elizabeth, gekomen was na 
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overlijden van Henricus Vrancken soen bv voornoemde Hilla. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Mathije fabri de Os cum tutore tres lopinos 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Os de hereditaria paccione X 

lopinorum siliginis dicte mensure quam (dg: Stans) Constantinus dictus 

Steijnsken Kathelinen soen solvere consuevit et tenebatur (dg: Hughoni) 

cuidam Hughoni in Berchen dum vixit commoranti hereditarie et annuatim ex 

quatuor hont terre sitis in parrochia de Berchen supra communitatem inter 

hereditatem Petri quondam Lauwers soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis (dg: Bou) Bouman nunc ad Johannem Bogart spectantem ex 

alio atque ex particula terre sita in dicta parrochia in loco dicto int 

Roet inter hereditatem (dg: quond) quondam Johannis Leeuwe ex uno !inter 

hereditatem dicti quondam (dg: Steijns) Constantini Steijnsken vocati ex 

alio que paccio Hille relicte dicti quondam Mathije matri dicte Elizabeth 

de morte quondam Henrici (dg: j) Vrancken soen fratris eiusdem Hille 

successione fuerat advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de 

Beke filio dicti quondam Constini! Steijnsken vocati promittens cum 

tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Dordrecht 

et Heijme datum quinta post (dg: Sixti) Calixti. 

 

BP 1184 f 207r 06 do 15-10-1405. 

Johannes van den Berghe van Dommellen beloofde aan de secretaris, tbv 

Cristina van den Mazen, 52 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan de schuldenaar, niet aan de ander. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen promisit super omnia (dg: m) #michi# 

ad opus Cristine van den Mazen LII novos Gelre gulden vel valorem ad 

monitionem et voluntatem dicte Cristine persolvendos. Testes datum supra. 

Tradatur littera debitori et non alteri. 

 

1184 f.207v. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1405. 

 

BP 1184 f 207v 01 do 15-10-1405. 

Johannes Peijman van Westilborch verkocht aan Berisius van Breda 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), gaande uit (1) een 

stuk land, in Tilburg, naast de plaats gnd Lievengoir, tussen Jacobus Dorre 

enerzijds en Godestoedis dv Walterus Bac anderzijds, (2) de helft, die aan 

voornoemde verkoper behoort, in een huis en tuin, in Tilburg, ter plaatse 

gnd Westilburg, tussen erfgoed van {hier staan: ..} Bac van Corvel 

enerzijds en Henricus Peijman anderzijds, te weten uit de helft naast 

voornoemd erfgoed van {hier staan: ..} Bac van Corvel, (3) 2 lopen land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen Henricus Peijman enerzijds en 

voornoemde Godestodis anderzijds. 

 

Johannes Peijman van #West#Tilborch hereditarie vendidit Berisio de Breda 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino solutionis a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia 

terre sita in parrochia de Tilborch juxta locum dictum Lievengoir inter 

hereditatem Jacobi Dorre ex uno et inter hereditatem Godestoedis filie 

(dg: q) Walteri Bac ex alio atque ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in domo et orto sitis in parrochia predicta ad locum dictum 

Westilborch (dg ex uno et) inter hereditatem {hier staan: ..} Bac de 

Corvel ex uno et inter hereditatem (dg: dicte Godestodis ex alio) Henrici 

Peijman ex alio scilicet ex illa medietate que sita est contigue juxta 

predictam hereditatem dicti {hier staan: ..} Bac de Corvel atque ex 

duabus lopinatis terre sitis in parrochia et loco (dg: pre) jamdictis 

inter hereditatem Henrici Peijman ex uno et inter hereditatem dicte 
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Godestodis ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Johannes et Henricus datum in crastino Calixti. 

 

BP 1184 f 207v 02 do 15-10-1405. 

Johannes van Arle ev Maria sv voornoemde Johannes Peijman van Westilborch 

verwerkte1 zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Arle maritus legitimus Marie sue uxoris sororis Johannis 

Peijman de Westilborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207v 03 do 15-10-1405. 

(dg: Henricus Bac zvw Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Henricus Bac filius quondam Johannis prebuit et reportavit testes). 

 

BP 1184 f 207v 04 do 15-10-1405. 

Johannes die Boijter zvw Gerardus Boijter verkocht aan voornoemde Berisius 

van Breda een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel dat aan hem behoort in 2 bunder land, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Gerardus Wael enerzijds en 

Ghibo Quappe anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Johannes die Boijter filius quondamm Gerardi Boijter hereditarie vendidit 

dicto Berisio hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: 

una) quarta parte ad ipsum spectante in duobus bonariis terre sitis in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

Gerardi Wael ex uno et inter hereditatem Ghibonis (dg: p) Quappe ex alio 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et sufficientem) excepta hereditaria paccione 

unius modii siliginis ex dictis duobus bonariis prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207v 05 do 15-10-1405. 

Walterus Bac zvw Johannes Glavijman verkocht aan Gerardus Monic zvw 

Martinus Monic, tbv zijn moeder Aleijdis wv voornoemde Martinus, een stuk 

beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Moersdonc, tussen erfg vw een zekere 

Nodekens enerzijds en Henricus van Werthuzen en Henricus Loijart 

anderzijds, van welke beemd voornoemde Walterus Bac (1) één helft in cijns 

verkregen had van Godefridus Gobel van den Berghe, zijn kinderen Johannes, 

Petrus, Godefridus, Gobelinus en Henricus, Gerardus Neve en Bela dv 

Hubertus Carnau, te weten voor een b-erfpacht van ½ mud rogge, (2) de 

andere helft verworven had van Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven. Zou 

er iets meer uit voornoemd stuk beemd gaan dan 11½ penning nieuwe cijns aan 

de hertog, dan zal hij dat afhandelen. En hij zal voornoemde pacht van ½ 

mud rogge vanaf nu leveren zó dat noch voornoemde Aleijdis noch het 

voornoemde stuk beemd daarvan schade ondervindt. 

 

Walterus Bac filius quondam Johannis Glavijman (dg: quoddam pratum) 

#peciam prati# sitam in parrochia de Helvoert ad locum dictum Moersdonc 

inter hereditatem (dg: Henrici Loijart ex) heredum quondam dicti Nodekens 

ex uno et inter hereditatem Henrici de Werthuzen et Henrici Loijart ex 

alio de quo prato dictus Walterus Bac unam medietatem erga Godefridum 

Gobel van den Berghe Johannem Petrum Godefridum Gobelinum et Henricum 

liberos antedicti Godefridi Gobel atque Gerardum Neve #et Belam filiam 

Huberti Carnau# ad pactum acquisierat scilicet pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis prout in litteris et reliquam medietatem dicti 

prati erga Henricum filium quondam Nijcholai de Laerhoven acquisierat ut 

                         
1 Vernadering door een zwager van verkoper. 
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dicebat hereditarie vendidit Gerardo Monic filio quondam Martini Monic ad 

opus Aleijdis sue matris relicte eiusdem quondam Martini #supportavit# 

cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare et (dg: 

obligationem et) si aliquid !esset solvendum de jure ex prato predicto 

quam (dg: census) #XI et dimidius denarii novi census# domino duci quod 

illud deponet et quod ipse predictam paccionem (dg: unius) dimidii modii 

siliginis exnunc deinceps singulis et perpetue taliter dabit et solvet 

quod nec dicte Aleijdi nec ad et supra (dg: predictum pratum) #peciam 

prati# dampna exinde eveniant in futurum. Testes Jorden et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 207v 06 do 15-10-1405. 

Jacobus Witloc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Witloc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207v 07 do 15-10-1405. 

Johannes van Bucstel nzvw hr Willelmus van Bucstel ridder en Henricus van 

Zanbeke beloofden aan Gerardus Bathen soen 95 oude Franse schilden of de 

waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1405) te betalen. 

 

(dg: Henricus de Zanbeke promisit super omnia) Johannes de Bucstel filius 

naturalis domini quondam Willelmi de Bucstel militis et Henricus de 

Zanbeke promiserunt indivisi super omnia Gerardo Bathen soen (dg: XV) XCV 

aude scilde Francie vel valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 207v 08 do 15-10-1405. 

Bartholomeus Spijerinc ev Zoeta dvw Johannes Sceijvel droeg over aan 

Johannes Dachverlies zvw Johannes Dachverlies een b-erfcijns van 44 

schelling geld, die Agnes van Colonia en haar zoon voornoemde wijlen 

Johannes Dachverlies beloofd hadden aan Gerardus zvw Gerardus Eelkini 

vleeshouwer, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 2 morgen land, 

uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd Oetheren, 

tussen Johannes zv Reijnerus Culle enerzijds en mr Johannes Basijn 

anderzijds, met de gebouwen hierop, (2) 2 morgen land van voornoemde Agnes 

en Johannes, op de plaats gnd Oetheren, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Bartholomeus Spijerinc maritus et tutor legitimus Zoete sue uxoris filie 

quondam Johannis Sceijvel hereditarium censum XLIIII solidorum monete 

quem Agnes de Colonia et Johannes Dachverlies eius filius promiserant se 

daturos et soluturos Gerardo filio quondam Gerardi (dg: carnificis) 

Eelkini carnificis hereditarie Martini hyemalis ex duobus jugeris terre 

de mille jugeribus #communitatis# opidi de Busco sitis supra locum dictum 

Oetheren inter hereditatem Johannis filii Reijneri Culle ex uno et inter 

hereditatem magistri Johannis Basijn ex alio atque ex edificiis in eisdem 

consistentibus atque ex duobus jugeribus terre (dg: si) dictorum Agnetis 

et Johannis sitis supra dictum locum Oetheren vocatum prout in litteris 

(dg: hereditarie) quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Dachverlies filio (dg: dicti qu) Johannis quondam 

Dachverlies predicti cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti Gerardi 

filii quondam Gerardi Eelkini et eius heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 207v 09 do 15-10-1405. 

Johannes Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen duas pecias terre sitas in 

parrochia de Ghemonden quarum una ad locum dictum (dg: Sli) Slijbeec inter 

hereditatem heredum quondam Zegheri van der Heijden ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Theoderici Hadewigen soen de Casteren ex 

alio et altera dicta !dicta de Hoevel Straet inter communem aqueductum ex 
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uno et inter hereditatem Willelmi Templer van der Aa ex alio site sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico promittens super omnia habita et 

habenda #warandiam# et obligationem deponere exceptis aggeribus ad premissa 

spectantibus in !in Heirlaer sitis et onere ad premissa spectante (dg: q) 

aqueductus predicti. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

Johannes Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen duas pecias terre sitas 

in parrochia de Ghemonden quarum una ad locum dictum (dg: Sli) Slijbeec 

inter hereditatem heredum quondam Zegheri van der Heijden ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Theoderici Hadewigen soen de Casteren 

ex alio et altera dicta !dicta de Hoevel Straet inter communem aqueductum 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Templer van der Aa ex alio site sunt 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico promittens super omnia 

habita et habenda #warandiam# et obligationem deponere exceptis aggeribus 

ad premissa spectantibus in !in Heirlaer sitis et onere ad premissa 

spectante (dg: q) aqueductus predicti. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

1184 f.208r. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1405. 

 sexta post Calixti: vrijdag 16-10-1405. 

 in crastino Galli: zaterdag 17-10-1405. 

 

BP 1184 f 208r 01 do 15-10-1405. 

Johannes Voet ev Elizabeth ndvw Hermannus zvw Theodericus Moelner van Vucht 

deed tbv Gerardus zvw voornoemde Hermannus zv Theodericus Moelner afstand 

van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, die Johannes Machiels 

soen beloofd had aan Theodericus, voornoemde Gerardus, Elizabeth en 

Hermannus, nkvw voornoemde Hermannus, met Lichtmis in Gemert te leveren, 

gaande uit 3 stukken beemd, in de dingbank van Gemert, in een kamp van 

wijlen Ghevardus van der Heijden. 

 

Johannes Voet maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie naturalis 

quondam Hermanni filii quondam Theoderici Moelner de Vucht super 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Ghemert quam 

Johannes Machiels soen promiserat se daturum et soluturum Theoderico 

Gerardo Elizabeth (dg: pre) et Hermanno #pueris naturalibus# (dg: 

liberis) dicti quondam (dg: Henrici) Hermanni hereditarie purificationis 

et in Ghemert tradendam ex tribus peciis (dg: terre) prati sitis in 

jurisdictione de Ghemert in quodam campo quondam Ghevardi van der Heijden 

prout in litteris et super jure ad opus dicti Gerardi filii dicti quondam 

Hermanni filii Theoderici (dg: Mu) Moelner (dg: prout in litteris et) 

promittens super omnia ratam servare. Testes Theodericus et Jacobus datum 

in crastino Calixti. 

 

BP 1184 f 208r 02 do 15-10-1405. 

Arnoldus zvw Rutgherus Danels soen verkocht aan Rodolphus Buc bakker een 

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

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin met toebehoren van verkoper, in 

Oirschot, in de herdgang van Best, tussen een gemene weg enerzijds en Yda 

Bathen anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tegenover voornoemd huis, 

over de gemene weg, tussen Willelmus Snijder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, die 

verkoper en zijn vrouw Bela ndv Johannes van Gruenendael priester beuren, 

gaande uit een hoeve van wijlen Arnoldus van Gruenendael vv voornoemde hr 

Johannes, in Hilvarenbeek, reeds belast met (a) de hertogencijns, (b) ½ 

obool uit een erfgoed gnd uutfanc, (c) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Oirschot, in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Arnoldus filius quondam Rutgheri Danels soen hereditarie vendidit 

Rodolpho Buc pistori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 
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domo et orto #cum suis attinentiis# dicti venditoris sitis in parrochia 

de Oirscot in pastoria de Best inter (dg: he) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Yde Bathen ex alio atque ex pecia terre sita ibidem 

(dg: ult) in opposito domus predicte (dg: int) ultra communem plateam 

inter hereditatem Willelmi Snijder ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque ex hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Hildwaren#beke# quam dictus venditor et (dg: Elizabeth) #Bela# eius uxor 

filia naturalis domini Johannis de Gruenendael presbitri solvendam habent 

ex quodam manso (dg: dudum) quondam Arnoldi de Gruenendael patris dicti 

domini Johannis sito in parrochia de Hildwarenbeke atque ex attinentiis 

dicti mansi singulis et universis ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis ex (dg: dicta domo et orto et) premissis et dimidio obulo ex 

hereditate dicta uutfanc et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

(dg: ex d) mensure de Oirscot et in Oirscot tradenda ex dictis domo et 

orto prius solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 208r 03 do 15-10-1405. 

Goeswinus van Beke en zijn broers Henricus en Willelmus, kvw Goeswinus van 

Beke, verkochten aan Johannes Dircs soen (1) een stukje land, in Gestel bij 

Herlaer, naast de plaats gnd Zandberch, tussen hr Willelmus van Aa ridder 

enerzijds en Johannes Groet anderzijds, (2) een stukje land aldaar, achter 

voornoemde plaats gnd Zandberch, tussen voornoemde hr Willelmus enerzijds 

en Willelmus van Beke anderzijds, (3) 1/10 deel van een stuk land, gnd den 

Pellen Acker, in Gestel bij Herlaer, naast de plaats gnd Clocberch, tussen 

Luijtgardis Laureijns enerzijds en voornoemde Johannes Dircs soen 

anderzijds, met 1/10 deel van alle dijken, die wijlen Willelmus van Beke 

grootvader van voornoemde kinderen onder Gestel bij Herlaer onderhield, 

belast met dit 1/10 deel. 

 

Solvit II boddreger. 

Goeswinus de Beke (dg: filius) #Henricus et Willelmus (dg: liberi) eius 

fratres liberi# quondam Goeswini de Beke particulam terre sitam in 

parrochia de Gestel prope Herlaer juxta locum dictum Zandberch inter 

hereditatem domini Willelmi de Aa militis ex uno et inter hereditatem 

Johannis Groet ex alio item particulam terre sitam ibidem retro predictum 

locum Zandberch inter hereditatem domini Willelmi (dg: de) predicti ex 

uno et inter hereditatem Willelmi de Beke ex alio atque decimam partem 

cuiusdam pecie terre dicte den Pellen Acker site in dicta parrochia juxta 

locum dictum Clocberch inter hereditatem Luijtgardis Laureijns ex uno et 

inter hereditatem Johannis Dircs soen ex alio simul cum Xma parte (dg: ad 

ip premissa spectante in #omnibus# quodam aggere quo ad dc Willelmum 

quondam de Beke spectabat sit in e) omnium aggerum quos Willelmus quondam 

de Beke avus dictorum liberorum (dg: so) infra parrochiam predictam (dg: 

ad locum dictum Herlaer) #habere et conservare consuevit# (dg: sitorum) 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni Dircs soen promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepta (dg: 

aggeribus predictis) Xma parte aggerum predictorum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 208r 04 do 15-10-1405. 

Voornoemde koper beloofde voornoemd 1/10 deel van alle voornoemde dijken, 

die wijlen Willelmus van Beke grootvader vann vooroemde kinderen onder 

Gestel bij Herlaer onderhield, te weten het 1/10 deel dat aan Goeswinus 

behoorde, vanaf nu te onderhouden, zó dat noch voornoemde verkopers noch 

erfgoederen van wijlen Willelmus van Beke grootvader van de kinderen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse #Xmam partem# omnium aggerum 

#(dg:qu) quos Willelmus quondam de Beke avus olim dictorum liberorum 

infra predictam parrochiam conservare consuevit scilicet illam Xmam partem 

que ad Goeswinum# predictorum exnunc deinceps perpetue taliter tenebit et 
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servabit quod nec dictis venditoribus nec ad et supra quascumque 

hereditates quondam Willelmi de Beke avi dictorum liberorum (dg: dampna 

exinde eveniant in futurum). 

 

BP 1184 f 208r 05 do 15-10-1405. 

Voornoemde koper Johannes Dircs soen beloofde het 1/10 deel, dat behoorde 

aan wijlen Goeswinus van Beke zvw Willelmus van Beke in alle dijken van 

wijlen voornoemde Willelmus van Beke, in Gestel bij Herlaer, te zullen 

onderhouden, zó dat noch voornoemde verkopers noch erfgoederen van wijlen 

voornoemde Goeswinus van Beke daarvan schade ondervinden. De brief 

overhandigen aan Goeswinus. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse Xmam partem que ad Goeswinum 

quondam de Beke filium quondam Willelmi de Beke spectabat in omnibus 

aggeribus dicti quondam Willelmi de Beke sitis in parrochia de Gestel 

prope Herlaer ut dicebat exnunc deinceps perpetue in bona dispositione 

tenebit et conservabit quod nec dictis venditoribus nec ad et supra 

quascumque hereditates dicti quondam Goeswini de Beke dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes datum supra. Tradatur Goeswino. 

 

BP 1184 f 208r 06 do 15-10-1405. 

Henricus Marselijs soen van Orthen droeg al zijn roerende en gerede 

goederen over aan Willelmus Broeder. 

 

-. 

Henricus Marselijs soen van Orthen omnia et singula sua bona mobilia et 

parata quocumque locorum consistentia ut dicebat legitime supportavit 

Willelmo Broeder promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes. 

 

BP 1184 f 208r 07 do 15-10-1405. 

Gerardus van Broechoven en Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac 

beloofden aan Stephanus Merling, tbv etc, 26 oude Franse schilden, met 

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

 

Gerardus de Broechoven et Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri 

Bac promiserunt indivisi super omnia Stephano Merling ad opus etc XXVI 

aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

sub pena II. Testes Jorden et Gheel datum sexta post Calixti. 

 

BP 1184 f 208r 08 do 15-10-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 208r 09 za 17-10-1405. 

Johannes Cuper zvw Henricus Cuper en Arnoldus zvw Henricus van den Perre 

beloofden aan Mechtildis dv Johannes Sijmons soen 16 nieuwe Gelderse 

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

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

 

Johannes Cuper filius quondam Henrici Cuper et Arnoldus filius quondam 

Henrici van den Perre promiserunt indivisi super omnia Mechtildi filie 

Johannis Sijmons soen XVI novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Gheel datum in crastino 

Galli. 
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1184 f.208v. 

 in crastino Galli: zaterdag 17-10-1405. 

 in crastino Luce: maandag 19-10-1405. 

 in profesto XIm virginum: dinsdag 20-10-1405. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: dinsdag 27-10-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis octobris die XXVII: dinsdag 27-10-1405. 

 

BP 1184 f 208v 01 za 17-10-1405. 

Jacobus Coptiten beloofde aan Hilla dvw Ghibo Bogart garantie van al het 

hout dat gezaagd wordt op een hoeve van wijlen Ghisbertus Maechlem en jkvr 

Margareta van Goubordingen, die behoorde aan wijlen Jacobus Stevens soen en 

later aan jkvr Margareta, ter plaatse gnd Udenhout, welk hout voornoemde 

Hilla of anderen namens haar gezaagd en verwijderd heeft of hebben, en 

voornoemde Hilla en haar erfgenamen en voornoemde anderen schadeloos te 

houden. 

 

Jacobus Coptiten promisit (dg: ut) super omnia Hille filie quondam 

Ghibonis Bogart quod ipse eidem Hille de omnibus lignis que secantur in 

manso #cum suis attinentiis# quondam Ghisberti Maechlem #et quondam 

Margarete de Goubordingen# qui ad Jacobum quondam Stevens soen #et ad 

domicellam Margaretam spectabat# postea spectabat sito in loco dicto 

Udenhout que ligna predicta dicta Hilla aut alique alie persone #nomine 

sui# de predicto manso #secavit aut# secaverunt aut amovit aut amoverunt 

prestabit warandiam et quod ipse predictam Hillam et (dg: alios) #eius# 

heredes et alias personas pretactas ab omnibus dampnis sibi occacione 

premissorum evenientibus ac eventuris indempnem servare. Testes Jorden et 

Henricus datum in crastino Galli. 

 

BP 1184 f 208v 02 za 17-10-1405. 

Henricus, Arnoldus, Willelmus, Johannes, Laurencius, Lambertus en 

Heijlwigis, kvw Lambertus Hutman, en Egidius Voegel ev Maria dvw voornoemde 

Lambertus verkochten aan Hubertus zvw voornoemde Lambertus 8/9 deel dat aan 

hen gekomen was na overlijden van voornoemde Lambertus Hutman, in de helft 

van een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen 

Ghibo Reijnkens soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan Anthonius van de Doorn. 

 

Solvit. 

Henricus Arnoldus Willelmus Johannes Laurencius (dg: et) Lambertus 

fratres Heijlwigis eorum soror liberi quondam Lamberti Hutman cum tutore 

et Egidius Voegel maritus et tutor legtitimus Marie sue uxoris filie 

dicti quondam Lamberti (dg: omnia et singula bona septem octavas) #octo 

nonas# partes eis de morte dicti quondam Lamberti Hutman successione 

advolutas in medietate domus et orti sitorum in parrochia de Scijnle ad 

locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Ghibonis Reijnkens soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentem !communi platea ad 

hereditatem Anthonii de Spina ut dicebant hereditarie vendiderunt Huberto 

filio dicti quondam Lamberti promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes et 

Jorden datum !datum supra. 

 

BP 1184 f 208v 03 ma 19-10-1405. 

Henricus Mersse zvw Willelmus beloofde aan Godefridus van Zeelst 67 Franse 

kronen, 20 botdrager voor 1 kroon gerekend, na maning te betalen. 

 

Henricus Mersse filius quondam Willelmi promisit super omnia Godefrido de 

Zeelst LXVII cronen Francie scilicet XX boddreger pro quolibet crone 

computato ad monitionem persolvendos. Testes Lu et Gheel datum in 

crastino Luce. 
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BP 1184 f 208v 04 di 20-10-1405. 

Egidius Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 

pond, 1 groot Tournoois voor 16 penningen gerekend, met Allerheiligen te 

betalen, aan Arnoldus Aijken van Ghele verkocht door Willelmus van Haren 

zvw Arnoldus van Meghen. 

 

Egidius Coptiten hereditarium censum X librarum (dg: an) grosso Turonensi 

denario pro XVI denariis computato solvendum hereditarie omnium sanctorum 

venditum Arnoldo Aijken de Ghele a Willelmo de Haren filio quondam 

Arnoldi de Meghen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Lu et 

Jacobus datum in profesto XIm virginum. 

 

BP 1184 f 208v 05 di 20-10-1405. 

Henricus zvw Johannes Screijnmaker verklaarde dat Ywanus Stierken voldaan 

heeft 80 oude Franse schilden, 43 oude schilden geld van Gent en 23 gulden 

geld van Oijen, aan hr Arnoldus Buc kanunnik van Sint-Jan in Luik en 

Johannes van Straten beloofd door voornoemde Ywanus. 

 

Henricus filius quondam Johannis Screijnmaker palam recognovit sibi per 

Ywanum Stierken fore satisfactum de octuaginta aude scilde Francie et de 

XLIII aude scilde monete de Gandavo et de XXIII florenis monete de Oijen 

promissis domino Arnoldo Buc canonico sancti Johannis Leodiensis et 

Johanni de Straten seu eorum alteri ab Ywano predicto prout in litteris 

(dg: clamans). Testes Gheel et Heijme datum in profesto XIm virginum. 

 

BP 1184 f 208v 06 di 20-10-1405. 

Henricus Buekentop droeg over aan Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri een 

kamp, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen Johannes van 

Beerlikem enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Arnoldus Boest, behoudens {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Buekentop quendam campum situm in parrochia de Berlikem in loco 

dicto Middelrode inter hereditatem Johannis de Beerlikem et inter 

communitatem venditum sibi ab Arnoldo Boest per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo Snoec filio quondam Lamberti Witmeri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes) salva. 

 

BP 1184 f 208v 07 di 20-10-1405. 

Voornoemde Henricus Buekentop droeg alle goederen van Petrus Smedeken, die 

hij heeft en later zal verkrijgen, aan hem gerechtelijk verkocht door mr 

Johannes van Hees, over aan voornoemde Arnoldus Snoec, tbv hem, zijn moeder 

Bela, en Lambertus en Weijndel {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Henricus Buekentop omnia bona Petri Smedeken ab eo ad presens 

habita et in posterum ab eo habenda et acquirenda vendita sibi a magistro 

Johanne de Hees per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo Snoec ad opus sui et ad 

opus Bele sue matris (dg: et Vrese sue sororis filie) et ad opus Lamberti 

et Weijndel. 

 

BP 1184 f 208v 08 di 27-10-1405. 

Destijds had Henricus Buekentop alle goederen van Petrus Smedeken, die hij 

heeft en zal krijgen, gerechtelijk gekocht van mr Johannes van Hees. 

Voornoemde Henricus beloofde nu aan hr Henricus van Os prior van Porta Celi 

bij Den Bosch, tbv het klooster, een n-erfcijns van 3¼ oude schild of de 

waarde, een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Sint-

Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), gaande uit 

een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Petrus, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus van den Rennen en andere 
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naburen aldaar enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes die Wechter 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene straat tot aan erfgoed van Willelmus 

van Volkel en Elizabeth van Lijt. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Buekentop omnia bona Petri Smedeken 

ab eodem #Petro# ad presens habita et in posterum ab eo habenda et 

acquirenda erga magistrum Johannem de Hees per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acuisuisset prout in litteris quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus promisit 

ut debitor principalis (dg: se daturum et soluturum) domino Henrico de Os 

priori conventus Porta Celi (dg: ad) prope Buscum ad opus eiusdem 

conventus se daturum et soluturum dicto conventui hereditarium censum 

trium #(dg: et dimidii)# aureorum denariorum antiquorum aude scilde 

vocatorum #et quartam partem unius aude scilt# seu valorem (dg: me) anno 

quolibet hereditarie mediatim purificationis et mediatim Jacobi et pro 

primo termino purificationis proxime futuro ex domo et area et orto dicti 

quondam Petri sitis in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Henrici van den Rennen #et aliorum vicinorum ibidem# ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis die Wechter ex alio tendentibus a communi 

platea ad hereditatem Willelmi de Volkel et Elizatheth! de Lijt ut 

dicebat promittens super omnia sufficientem facere. Testes Jorden et 

Lucas datum in vigilia Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 208v 09 di 27-10-1405. 

En hij kan de cijns, deels of geheel, terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), elke oude schild met 16 oude schilden, 

en voornoemde hr Henricus prior, broeder Henricus Swertveger subprior en 

broeder Gerardus Scilder keldermeester beloofden dit. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode, 

Johannes Loijer en Reijnerus Scaden. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum festum purificatiomnis proxime 

futurum sine medio sequentium (dg: se) in parte vel in toto quemlibet 

aude scilt dicti census cum XVI (dg: denariorum eiusdem census prout 

dictu) aude scilt! ipsi conventui semel dandis in paratis et dicti! 

dominus Henricus prior frater Henricus Swertveger subprior et frater 

Gerardus Scilder sellerarius pro se et pro dicto suo conventu et 

quibuscumque fratribus et conventualibus dicti conventus presentibus et 

futuris sub obligatione omnium bonorum dicti conventus recognoverunt et 

promiserunt fide prestita ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto 

mensis octobris die XXVII hora none presentibus dictis scabinis magistro 

Godefrido de Rode Johanne Loijer et Reijnero Scaden. 

 

1184 f.209r. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: dinsdag 27-10-1405. 

 in profesto undecim mille virginum: dinsdag 20-10-1405. 

 in festo XIm virginum: woensdag 21-10-1405. 

 quinta post IXm virginum: donderdag 22-10-1405. 

 

BP 1184 f 209r 01 di 27-10-1405. 

Destijds hadden broeder Henricus Berwout prior, broeder Henricus 

Sweertveger subprior, broeder Henricus van Os keldermeester van het 

klooster Porta Celi orde van Sint-Willelmus bij Den Bosch, broeder Petrus 

van Woeswijc, broeder Rodolphus Roesmont, broeder Henricus van Mierde, 

broeder Johannes Stierken, broeder Nijcholaus Scilder, broeder Rodolphus 

van Loet, broeder Willelmus van Esch, broeder Henricus Potter, broeder 

Emondus Buijs, broeder Henricus Bokentop, broeder Adam van Mierde, broeder 

Emondus Boest, broeder Gerardus Scilder, broeder Albertus van Megen en 

broeder Johannes Lijsscap, kloosterlingen van Porta Celi, uitgegeven aan 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele een huis en erf van wijlen 

Arnoldus Boest vv voornoemde broeder Emondus, in Den Bosch, in de 
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Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Godefridus Sceijvel enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus Loze anderzijds, strekkend vanaf voornoemde 

gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, voor (1) de 

hertogencijns, (2) cijnzen geschat op een totaal van 3 pond geld, (3) een 

b-erfcijns van 12 oude schilden aan voornoemd klooster. Voornoemde Arnoldus 

van Ghele had vervolgens beloofd voornoemd huis en erf voor de betaling van 

voornoemde cijns van 12 oude schilden van waarde te houden. Petrus Smedeken 

had vervolgens beloofd voornoemde Arnoldus van Ghele en zijn goederen van 

deze belofte schadeloos te houden. Voornoemde Arnoldus van Ghele droeg 

thans voornoemde brieven en zijn recht daarin over aan Henricus Bokentop. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum frater Henricus Berwout 

#prior# frater Henricus Sweertveger subprior frater Henricus de Os 

cellerarius conventus de Porta Celi ordinis sancti Willelmi prope 

Buscumducis fater Petrus de Woeswijc frater Rodolphus Roesmont frater 

Henricus de Mierde frater Johannes Stierken frater Nijcholaus Scilder 

frater Rodolphus de Loet frater Willelmus de Esch frater Henricus Potter 

frater Emondus Buijs frater Henricus Bokentop frater Adam de Mierde 

frater Emondus Boest frater Gerardus Scilder frater Albertus de Megen 

frater Johannes Lijsscap conventuales dicti conventus domum et aream 

quondam Arnoldi Boest patris olim dicti fratris Emondi sitam in 

Buscoducis in vico Hijnthamensi inter hereditatem Godefridi Sceijvel et 

inter hereditatem quondam Henrici Loze tendentem a dicto communi vico 

retrorsum ad communem aquam dedissent ad hereditarium censum Arnoldo de 

Ghele filio quondam Jacobi de Ghele scilicet pro censu domini nostri 

ducis et pro censibus ad summam trium librarum monete estimatis #exinde 

solvendis# et pro hereditario censu XII aureorum denariorum antiquorum 

aude scilde vocatorum dicto conventui exinde solvendo cumque dictus 

Arnoldus de Ghele promisisset super omnia dictam domum et aream pro 

solutione dicti census XII aureorum denariorum antiquorum sufficientem 

facere et deinde Petrus Smedeken promisisset super habita et habenda 

dictum Arnoldum de Ghele et eius bona quecumque ab huiusmodi promissione 

indempnes observare prout in litteris constitutus igitur dictus Arnoldus 

de Ghele pretactas litteras simul cum jure sibi in eisdem competente 

hereditarie supportavit Henrico Bokentop (dg: testes pro) cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare. Testes Jorden et Lucas datum 

in vigilia Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 209r 02 di 27-10-1405. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri beloofde aan voornoemde broeder 

Henricus van Os 8 oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1406) te betalen. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri promisit super omnia dicto 

fratri Henrico #de Os# VIII aude scild seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 209r 03 di 27-10-1405. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele beloofde aan broeder Henricus van 

Os prior van het klooster Porta Celi, tbv het klooster, elke aanspraak af 

te handelen die aan voornoemd klooster wordt gedaan mbt de belofte van 

garantie die aan voornoemde Arnoldus destijds door de prior en broeders van 

het klooster is gedaan mbt een huis en erf van wijlen Arnoldus Boest vv 

broeder Emondus Boest eertijds kloosterling van Porta Celi, welk huis 

gelegen is in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Godefridus Sceijvel enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Loze 

anderzijds, welk huis aan voornoemde Arnoldus in cijns was uitgegeven. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele promisit super omnia 

fratri Henrico de Os priori conventus de Porta Celi ad opus dicti 

conventus quod ipse Arnoldus omnem calangiam ac impetitionem dicto 
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conventui fiendam occacione promissionis warandiam facte dicto Arnoldo a 

priore #olim# et (dg: conventi predictis) fratribus dicti conventus de 

quadam domo et area quondam Arnoldi Boest patris olim fratris Emondi 

Boest conventualis olim dicti conventus sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Godefridi Sceijvel et hereditatem quondam 

Henrici Loze data ad censum dicto Arnoldo ut dicebat dicto conventui 

deponet ?omnia et dictum conventum (dg: ad) a dampnis sibi inde eventuris 

quitabit et inde non impetet. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 209r 04 di 20-10-1405. 

Hermannus Oden en Willelmus Mesmaker beloofden aan Stephanus Merling, tbv 

etc, 22 Franse kronen met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Hermannus Oden et Willelmus Mesmaker promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merling ad opus etc XXII cronen Francie ad purificationis 

proxime persolvendos sub pena II. Testes Jorden et Vladeracken datum in 

profesto undecim mille virginum. 

 

BP 1184 f 209r 05 wo 21-10-1405. 

Johannes Loppart molenaar van Asten ev Margareta ndvw Mathijas van Kessel 

beloofde aan Johannes van Kessel, tbv erfg van voornoemde Margareta, dat 

alle goederen van voornoemde Johannes, die hij volgens erfrecht bezit en 

zal bezitten, direct na overlijden van eerstgenoemde Johannes overgaan naar 

voornoemde Margareta danwel haar erfgenamen voor één helft en voor de 

andere helft naar Aleijdis ndv eerstgenoemde Johannes ev Marcilius Kijevit, 

indien althans eerstgenoemde Johannes overlijdt zonder dat er wettig 

nageslacht is door hem verwekt bij voornoemde Margareta. Na overlijden van 

eerstgenoemde Johannes zal voornoemde Margareta haar vruchtgebruik hebben 

in alle voornoemde goederen en zal zij hieruit, zolang ze leeft, met 

Lichtmis een lijfpacht van 1½ mud rogge, maat van Asten, moeten leveren aan 

voornoemde Aleijdis; en dan gaat na overlijden van voornoemde Margareta één 

helft van alle voornoemde goederen naar voornoemde Aleijdis. 

Zou echter Johannes Lappart wettig nageslacht nalaten, door hem verwekt bij 

voornoemde Margareta, dan volgt dat nageslacht op in alle voornoemde 

goederen volgens erfrecht van de stad Den Bosch; en dan zal dat nageslacht 

uit die goederen aan voornoemde Aleijdis met Lichtmis een erfpacht van 1½ 

mud rogge, maat van Asten, moeten leveren. Twee brieven; beide afgeven aan 

Nijcholaus zv Gerardus van Berkel. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Johannes Loppart multor de Asten maritus legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie naturalis quondam Mathije de Kessel (dg: palam 

recognovit) promisit super habita et habenda #Johanni de Kessel# (dg: 

mihi) ad opus omnium #et singulorum# heredum dicte Margarete quod omnia 

et singula bona dicti Johannis jure hereditario ad eum spectantia ab eo 

presens habita et in posterum ab eo habenda statim post decessum 

primodicti Johannis succedent (dg: mediatim ad) hereditario jure (dg: ad) 

mediatim ad dictam Margaretam #+ {in linker marge: + et post eam ad 

heredes dicte Margarete}# et mediatim ad #Aleijdem filiam naturalem 

primodicti Johannis (dg: ab eo) uxorem legitimam Marcilii Kijevit# (dg: 

heredes primodicti Johannis) scilicet si idem Johannes decesserit absque 

prole legitima ab eo et dicta Margareta pariter generanda superviva 

remanente additis conditionibus sequentibus primo videlicet quod dicta 

Margareta suum plenum usufructum in premissis bonis omnibus post decessum 

primodicti Johannis possidebit et quod ipsa Margareta ex premissis 

solvere tenbitur! dicte Aleijdi ad vitam dicte Margarete vitalem 

pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Asten #in festo 

purficationis# et post decessum dicte Margarete una medietas premissorum 

bonorum omnium ad dictam Aleijdem devolvetur hereditario jure salvo tamen 

in premissis si dictus Johannes Lappart prolem legitimam ab eo et dicta 
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Margareta pariter generandam post eius decessum supervivam reliquerit 

quod huiusmodi #proles# succedet in premissis omnibus bonis jure 

successionis oppidi de Busco non obstante promissione predicta sed extunc 

huiusmodi proles legitima sic succedens in premissis bonis solvet et 

solvere tenebitur (dg: ex premissis omnibus) supradicte Aleijdi 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

hereditarie purificationis ex premissis. Testes Lu et Lucas datum in 

festo XIm virginum. Tradantur ambe Nijcholao filio Gerardi de Berkel. 

 

BP 1184 f 209r 06 do 22-10-1405. 

Gerardus van Lent zvw Henricus Mudekens beloofde aan Hubertus van Ghemert 

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

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

 

Gerardus de Lent filius quondam Henrici Mudekens promisit super omnia 

Huberto de Ghemert decem et dimidium nu gulden IX boddreger vel X 

Vlemsche placken pro quolibet computato ad nativitatis proxime futurum 

persolvendos. Testes Gheel et Heijme datum quinta post IXm virginum. 

 

BP 1184 f 209r 07 do 22-10-1405. 

Zegherus zvw Johannes Tuijl wonend in Littoijen beloofde aan voornoemde 

Hubertus van Ghemert 10½ nieuwe gulden van dezelfde waarde {9 botdrager of 

10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend}, met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1405) te betalen. 

 

Zegherus filius quondam Johannis Tuijl commorans in Littoijen promisit 

super !dicto Huberto decem et dimidium nu gulden similis valoris ad 

dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.209v. 

 quinta post IXm mille virginum: donderdag 22-10-1405. 

 

BP 1184 f 209v 01 do 22-10-1405. 

Hr Johannes Rover ridder verkocht aan Arnoldus Kerper een hofstad, gnd dat 

Cleijn Hoefken, in Mierlo, ter plaatse gnd op Gheenhout, voor de goederen 

gnd die Kelre, tussen Katherina Moenen enerzijds en een gemene weg aldaar 

anderzijds, belast met cijnzen. 

 

-. 

Dominus Johannes Rover miles quoddam domistadium dictum dat Cleijn 

Hoefken #cum suis attinentiis# situm in parrochia de Mierle ad locum 

dictum op Gheenhout (dg: inter here) ante bona dicta die Kelre inter 

hereditatem Katherine Moenen ex uno et inter communem vicum ibidem ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Kerper promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: oneribus) 

#censibus# exinde de jure solvendis. Testes Jorden et Lucas datum quinta 

post IXm mille virginum. 

 

BP 1184 f 209v 02 do 22-10-1405. 

Henricus van den Bloemendael verkocht aan Henric Boden soen van Oesterwijc 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in 

Moergestel te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Moergestel, achter de 

plaats gnd die Berch, tussen erfgoed dat behoort aan het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Henricus van der Heijden anderzijds, met een eind 

strekkend aan kinderen gnd Gobels Kijnderen, (2) een b-erfpacht van 2 mud 

roogge, maat van Moergestel, aan voornoemde verkoper behorend in een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Moergestel, uit een b-erfpacht van 7 

mud rogge, maat van Moergestel, gaande uit goederen gnd ten Broec, in 

Moergestel, en uit alle goederen van Johannes die Laet, welke pacht van 2 
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mud voornoemde Henricus gekocht2 had van Gerardus Mombaer zv Henricus 

Mombaer uten Broec. 

 

Henricus van den Bloemendael hereditarie vendidit Henrico Boden soen de 

Oesterwijc hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Gestel prope Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in !dicta 

Gestel predicta tradendam ex quodam prato sito in parrochia de Gestel 

predicta retro locum die Berch inter hereditatem spectantem ad mensam 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Henrici van der 

Heijden ex alio tendente cum uno !hereditatem liberorum dictorum Gobels 

Kijnderen atque ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte 

mensure ad dictum venditorem spectante in hereditaria paccione sex 

modiorum siliginis dicte mensure de hereditaria paccione septem modiorum 

siliginis dicte mensure solvenda ex bonis ten Broec sitis in dicta 

parrochia et ex omnibus bonis Johannis die Laet quam paccionem duorum 

modiorum siliginis dictus Henricus erga Gerardum Mombaer filium Henrici 

Mombaer uten Broec emendo acquisierat prout in litteris dicebat contineri 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et suffcientem facere. Testes Jorden et Heijme datum quinta post 

IXm virginum. 

 

BP 1184 f 209v 03 do 22-10-1405. 

Arnoldus van Rut en zijn vrouw Aleijdis dvw Theodericus Rademaker 

verkochten aan Walterus zvw voornoemde Theodericus alle erfgoederen, die 

aan voornoemde Aleijdis gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Theodericus, gelegen in Leende. 

 

Arnoldus van Rut maritus (dg: et tutor) Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Theoderici Rademaker et ipsa cum eodem tamquam cum tutore omnes et 

singulas hereditates dicte Aleijdi de morte dicti quondam Theoderici 

successione advolutas quocumque locorum in parrochia de Leende situatas 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero filio dicti quondam 

Theoderici promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 209v 04 do 22-10-1405. 

Henricus die Koc zvw Arnoldus verkocht aan Mechtildis van Boert dvw 

Johannes van Boert 4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd Dorssellaer, 

tussen erfgoed van het klooster van Zeijnwijnen enerzijds en Nijcholaus 

Berwijn en Albertus molenaar anderzijds, een allodium. 

 

Henricus die (dg: Bo) Koc filius quondam Arnoldi quatuor lopinatas terre 

siliginee sitas in parrochia de Os ad locum dictum Dorssellaer inter 

hereditatem conventus de Zeijnwijnen ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai (dg: Bel) Berwijn et Alberti multoris ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Mechtildi van Boert filie quondam Johannis de Boert 

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

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Dordrecht et Lucas 

datum supra. 

 

BP 1184 f 209v 05 do 22-10-1405. 

Henricus Wellens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Wellens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 209v 06 do 22-10-1405. 

Johannes zv Theodericus Lemmens soen van Eijmpel ev Beatrix dvw Hugo Zwarte 

droeg over aan Johannes Broet 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

Cort Beemden, tussen voornoemde Johannes Broet enerzijds en Nijcholaus van 

                         
2 Zie ← BP 1184 f 206v 09 do 15-10-1406, verkoop van de erfpacht. 
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Kessel anderzijds. Eerstgenoemde Johannes en met hem zijn voornoemde vader 

Theodericus en Lambertus zv voornoemde Theodericus beloofden garantie als 

van een erfgoed dat vrij is van cijnzen en dijken (dg: waar allodium). 

 

-. 

Johannes filius Theoderici Lemmens soen de Eijmpel maritus et tutor 

Beatricis sue uxoris filie quondam Hugonis Zwarte unum et dimidium jugera 

terre sita in parrochia de Empel ad locum dictum Cort Beemden inter 

hereditatem Johannis Broet ex uno et inter hereditatem Nijcholai de 

Kessel ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Broet predicto 

promittentes (dg: dictus Jo) primodictus Johannes et cum eo Theodericus 

eius pater predictus et Lambertus filius eiusdem Theoderici super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de (dg: vero 

allodio) hereditate ab omnibus censibus et aggeribus libera. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 209v 07 do 22-10-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus Cnoden soen droeg over aan Everardus van Hoelt de 

helft die aan hem behoort in de helft van een kamp, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd Erthem, tussen Lambertus 

Keelbreker enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met een eind strekkend 

aan Arnoldus gnd Cnoden soen en met het andere eind aan het water gnd die 

Aa, welke helft van het kamp Johannes zvw Ghibo Bathen soen, tbv Arnoldus 

en Elizabeth, kvw Arnoldus Cnoden soen, gekocht had van Johannes Danen 

soen, zijn broer Danijel, Gerardus van Bruggen, Gerardus Hadewigen soen en 

zijn broers Johannes en Arnoldus, Emondus zv Henricus van Rode en zijn 

vrouw Truda dvw Arnoldus Truden soen, Johannes gnd Valkenborch, Hilla en 

Truda, dvw Denkinus Broes soen, en Petrus Gerits soen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Cnoden soen (dg: totam partem) medietatem 

ad se spectantem in medietate cuiusdam campi siti infra libertatem oppidi 

de Busco juxta locum dictum (dg: Oetheren) #Erthem# inter hereditatem 

Lamberti Keelbreker ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Arnoldi dicti Cnoden soen et 

cum reliquo fine ad aquam dictam die Aa quam medietatem dicti campi 

Johannes filius quondam Ghibonis Bathen soen ad opus Arnoldi et Elizabeth 

liberorum quondam Arnoldi Cnoden soen erga Johannem Danen soen Danijelem 

eius fratrem Gerardum de Bruggen Gerardum Hadewigen soen Johannem et 

Arnoldum fratres eiusdem Gerardi Hadewigen soen Emondum filium Henrici de 

Rode #(dg: Hillam)# et Trudam eius uxorem filiam quondam Arnoldi Truden 

soen Johannem (dg: de) #dictus!# Valkenborch Hillam et Trudam filias 

quondam Denkini Broes soen et Petrum Gerits soen emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie #supportavit# Everardo de Hoelt cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dordrecht et Lucas datum quinta undecim mille virginum. 

 

BP 1184 f 209v 08 do 22-10-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus Gerits soen ev Aleijdis dvw Spijringus Emonts soen 

verkocht aan Elizabeth wv Theodericus Hartscheen van Geffen (1) een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd Geffenre Velt, tussen erfgoed gnd dat 

Gheselsche Lant enerzijds en Johannes Kepken zvw Willelmus Kepken 

anderzijds, (2) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd Geffenre Velt, 

tussen Hermannus van Loen enerzijds en Johannes van Hees anderzijds, zoals 

deze stukken behoorden aan wijlen voornoemde Spijringus. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Gerits soen maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Spijringi Emonts soen peciam terre 

sitam in parrochia de Geffen ad locum dictum Geffenre Velt inter 

hereditatem dictam dat Gheselsche Lant ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kepken filii Willelmi quondam Kepken ex alio item peciam terre 

sitam in parrochia et loco predictis inter hereditatem Hermanni de Loen 
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ex uno et hereditatem Johannis de Hees ex alio prout ibidem site sunt 

(dg: ut dicebat) et ad dictum quondam Spijringum spectare consueverunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Elizabeth relicte quondam Theoderici 

Hartscheen de Geffen promittens super omnia warandiam et omnem 

obligationem deponere. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

1184 f.210r. 

 quinta post IXm mille virginum: donderdag 22-10-1405. 

 

BP 1184 f 210r 01 do 22-10-1405. 

Gerardus zvw Willelmus van Eirde ev Aleijdis wv Gerardus sMoelneers droeg 

over aan Fredericus zv Henricus Gerits soen ¾ deel dat aan hem en zijn 

vrouw behoort in (1) een stuk land, gnd die Goijarts Acker, in Tilburg, 

naast de weg gnd die Cruijs Straet, beiderzijds tussen voornoemde Henricus 

Gerits soen, (2) een huis, erf en stuk land, aldaar, tussen voornoemde 

Henricus, (3) ¼ deel van een beemd gnd die Aude Beemt, in Tilburg, tussen 

wijlen Theodericus van der Wagen enerzijds en Johannes Nerinc anderzijds, 

(4) ¼ deel van de dijk die loopt vanaf voornoemde beemd tot aan een gemene 

weg aldaar. 

 

Solvit II boddreger. 

Gerardus (dg: W) filius quondam Willelmi de Eirde maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris (dg: filie) relicte quondam Gerardi 

sMoelneers (dg: medietatem) #tres quartas partes# ad se et dictam suam 

uxorem jure hereditario spectantes in pecia terre (dg: sita in parrochia 

de Tijlborch) die Goijarts Acker sita in parrochia de Tilborch #iuxta 

viam dictam die Cruijs Straet# inter hereditatem Henrici Gerits soen ab 

utroque latere adiacentem atque in domo et area et pecia terre sitis 

ibidem inter hereditatem jamdicti Henrici ab utroque latere adiacentem 

atque in una quarta parte prati dicti die Aude Beemt siti in dicta 

parrochia inter hereditatem quondam Theoderici van der Wagen ex uno et 

hereditatem Johannis Nerinc ex alio (dg: et in) et in quarta parte 

aggeris tendentis a dicto (dg: aggere) prato ad communem viam ibidem (dg: 

ut dicebat hereditarie de quibus omnibus premissis) ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Frederico) #Frederico# filio (dg: quond) 

Henrici Gerits soen predicti promittens super omnia ratam servare (dg: 

testes) et obligationem ex parte sui et dicte Aleijdis deponere. Testes 

Dordrecht et Lucas datum quinta post XIm virginum. 

 

BP 1184 f 210r 02 do 22-10-1405. 

Jacobus Ghiben soen verkocht aan Walterus Delijen soen 4 koeien, 4 kalveren 

en 20 schapen die aan voornoemde Jacobus behoren, in Groot Lith. Voornoemde 

Jacobus houdt de dieren van voornoemde Walterus te schattingsrecht, totdat 

voornoemde Walterus hiervan 32 nieuwe Gelderse gulden heeft ontvangen. En 

als voornoemde Walterus die ontvangen heeft of 9 botdrager voor elke 

gulden, dan zullen voornoemde beesten voor één helft van voornoemde koper 

zijn en voor de andere helft van de verkoper. 

 

(dg: Walterus Delijen soen quatuor vaccas et quatuor) Jacobus Ghiben soen 

quatuor vaccas et quatuor vitulos XX oves (dg: consistentes) ad dictum 

Jacobum spectantes consistentes in magno Lijt (dg: legitime) ut dicebat 

legitime vendidit Waltero Delijen soen promittens super omnia warandiam 

tali conditione quod dictus Jacobus premissa a dicto Waltero tenebit ad 

jus stabilitionis videlicet quousque (dg: de premissis) dictus Walterus 

perceperit XXXII nu gulden Gelrie de premissis et inde enutriendis et cum 

dictus Walterus dictos Gelre gulden seu IX boddreger pro quolibet gulden 

perceperit extunc dicte bestie erunt mediatim dicti emptoris et 

venditoris. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 210r 03 do 22-10-1405. 

Lucas van Erpe verpachtte aan Johannes Denkens soen en Johannes zv Johannes 
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van Houthem de windmolen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Kovering, 

en de watermolen waarin olie wordt geslagen, en de watermolen waarin koren 

wordt gemalen, gelegen onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, met het huis 

dat bij de watermolens hoort en met een beemd en tuin naast voornoemd huis, 

voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (wo 24-06-1405), 

per jaar voor 102 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, elk jaar in vier 

termijnen te leveren, te weten met Sint-Jan, Sint-Remigius, Kerstmis en 

Pasen. Voor noodzakelijke bouwwerkzaamheden aan de gebouwen zal Lucas aan 

Johannes en Johannes al het eikenhout, gnd eijckenre ruhout, leveren; 

Johannnes en Johannes zullen één helft van het ijzerwerk leveren en Lucas 

de andere helft. De pachters zullen het huis, de bruggen en dijken die bij 

de molens horen onderhouden, zó dat ze na afloop van de pacht in dezelfde 

staat zijn als bij het begin. Wat Lucas in zijn huis wil gebruiken aan olie 

en koren, dat moeten Johannes en Johannes voor hun rekening voor hem malen 

en persen. Telkens als de watermolens niet werkzaam zijn is dat voor 

rekening van Johannes en Johannes, behalve voorzover de ark {balkgeraamte 

waarin de sluisdeuren geplaatst zijn} boven water staat en de raderen kapot 

zijn, dan staan de watermolens werkloos voor rekening van Lucas, maar 

zolang één rad van de molens intact is, dan staan de watermolens niet stil 

voor rekening van Lucas, maar van de molenaars. Telkens als Lucas aan de 

molenaars het voornoemde hout levert, dan moeten de molenaars zich bij de 

houtkoper vervoegen en helpen het hout aan te voeren. Alle schade als 

gevolg van onachtzaamheid van de molenaars, moeten zij herstellen. Lucas 

zal in het laatste van de 5 jaar van voornoemde pacht 25 mud rogge in 

mindering brengen. 

 

Lucas de Erpe molendinum venti situm in parrochia de Rode ad locum die 

Kovering atque molendinum #aquatile# quo opremitur oleum et molendinum 

aquatile quo conteritur bladum sita infra libertatem de Rode sancte Ode 

simul cum domo (dg: -ibus) ad dicta molendina aquatilia spectante et cum 

uno prato #et orto# juxta dictam domum sito! ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Johanni Denkens soen et Johanni filio (dg: quon) Johannis de 

Houthem ab eisdem ad spacium quinque annorum festum nativitatis Johannis 

proxime (dg: futurum) preteritum sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet dictorum quinque annorum pro centum #et duobus# modiis siliginis 

mensure de Rode sancte Ode dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

quinque annorum pro una quarta parte Johannis et 2a quarta parte Remigii 

et pro 3a quarta parte nativitatis Domini et pro reliqua quarta parte 

pasche ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere salvis conditionibus sequentibus quod dictus 

Lucas dictis Johanni et Johanni ad edificia pro dictis molendinis #et 

suis attinentiis# necessaria edificanda dicto spacio durante deliberare 

tenebitur omnia ligna quercina dicta eijckenre ruhout et quod dicti (dg: 

Lucas et) Johannnes et Johannes omnia ferra ad premissa necessaria pro 

una medietate et dictus Lucas pro reliqua medietate deliberare tenebuntur 

et quod ipsi domum et pontes et aggeres ad dicta molendina spectantes 

dicto spacio durante tenebunt in bona dispositione et laudabili sub suis 

propriis expensis ita quod in exitu dicti spacii dicti domus pontes et 

aggeres protunc stabunt in tam laudabili dispositione sicut in presenti 

ibidem consistunt omni dolo in hiis secluso item quidquid dicto Luce opus 

fuerit uti in domo sua (dg: hoc dicti Johannes et Johannes) de oleo ac 

bladis hoc dicti Johannes et Johannes (dg: huiusmodi) dicto Luco 

tenebuntur molere et opprimere suis propriis expensis item quotienscumque 

dicta molendina aquatilia steterint otiosa et non molentia hoc erit 

semper expensis dictorum Johannis et Johannis nisi hoc fuerit pro tanto 

quod archa dicta die arcke {balkgeraamte, waarin de sluisdeuren geplaatst 

zijn} #levata# et (dg: aliqua) rota eorundem fuerint fracta vel fracte 

fuerit extunc stabunt otiosa expensis dicti Luce salvo (dg: quod) quamdiu 

una rota dictorum molendinorum fuerit integra quod protunc huiusmodi 

molendina non (dg: p) stabunt otiosa expensis dicte Luce scilicet 

dictorum molendinariorum item quandocumque dictus Lucas dictis Jo 
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molendinariis ligna predicta deliberabit quod tunc ipsi molendinarii 

tenebuntur interesse emptori dictorum lignorum et juvare afferre dicta 

ligna item (dg: si) quod quecumque dampna (dg: q) eventura in premissis 

occacione neggligentie dictorum molendinariorum hoc ipsi dicto Luce 

refundere et restaurare tenebuntur et alii repromiserunt indivisi super 

omnia solvere et dictas conditiones cum effectu adimplere (dg: testes) 

salvis tamen dictis molendinariis quod dictus Lucas in ultimo termino 

dictorum quinque annorum de premissa paccione integra quitabit seu 

abbreviabit XXV modios siliginis dicte mensure semel in paratis. Testes 

Lu et Jordatum supra. 

 

BP 1184 f 210r 04 do 22-10-1405. 

Johannes zvw Arnoldus Delijen van Lijeshout droeg over aan Jutta dv 

voornoemde Arnoldus een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, die 

voornoemde Jutta beloofd had aan voornoemde Arnoldus en na zijn overlijden 

aan zijn voornoemde zoon Johannes, met Kerstmis te leveren, gaande uit de 

helft van een stuk land, in Lieshout, tussen Theodericus Decker enerzijds 

en Ludovicus Dircs soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Theodericus Decker, welke helft voornoemde Jutta in pacht verkregen had van 

voornoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Delijen de (dg: Stiphout) #Lijeshout# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont quam 

Jutta filia dicti Arnoldi promiserat se daturam et soluturam dicto 

Arnoldo ad eius vitam et post eius decessum dicto Johanni suo filio 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate pecie terre site in parrochia 

de Lijeshout inter hereditatem Theoderici Decker et inter hereditatem 

Ludovici Dircs soen scilicet ex illa medietate que sita est contigue (dg: 

g) juxta hereditatem dicti Theoderici Decker (dg: datum) quam medietatem 

dicta Jutta erga dictum Johannem ad pactum acquisierat prout in litteris 

dicebat contineri hereditarie supportavit dicte Jutte (dg: cum litteris 

jure) promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.210v. 

 quinta post IXm virginum: donderdag 22-10-1405. 

 sexta post IXm virginum: vrijdag 23-10-1405. 

 in festo Severini: vrijdag 23-10-1405. 

 

BP 1184 f 210v 01 do 22-10-1405. 

Johannes van den Hoeve verkocht aan Johannes Corf een n-erfpacht van ½ mud 

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

huis, erf en tuin, in Moergestel, ter plaatse gnd den Hoevel, en 2 stukken 

aangelegen land, tussen erfgoed dat behoort aan de kerk van Moergestel en 

erfgoed dat behoort aan het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Johannes 

Tijmmerman en Aleijdis dv Johannes Pouwels anderzijds, strekkend vanaf de 

gemeint van Moergestel tot aan een gemene weg aldaar, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat. 

 

Johannes van den Hoeve hereditarie vendidit Johanni Corf hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto sitis in 

#parrochia de# Gestel prope Oesterwijc ad locum dictum den Hoevel (dg: 

inter h) et ex duabus peciis terre eis adiacentibus !inter hereditatem 

spectantem ad (dg: h) ecclesiam de Ghestel et hereditatem spectantem ad 

hospitale in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis Tijmmerman et 

Aleijdis filie Johannis Pouwels ex alio tendentibus a communitate de 

Gestel ad communem viam ibidem ut dicebat promittens super habita (dg: 

et) warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

et hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis dicte mensure exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum quinta 
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post IXm virginum. 

 

BP 1184 f 210v 02 do 22-10-1405. 

Gertrudis (dg: van den Kerchove). 

 

BP 1184 f 210v 03 do 22-10-1405. 

Rodolphus zvw Rodolphus Hannen soen ev Heijlwigis dvw Johannes van Buchoven 

en Johannes zvw Gerardus Goijvarts soen van Vlijmen ev Heijlwigis dvw 

Johannes zvw voornoemde Johannes van Buchoven verkochten aan Gerlacus Arts 

soen van Zonne ½ hont land, uit 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Scuijmenoert, tussen jkvr Johanna van Dijelbeke enerzijds en Denkinus 

Hannen soen anderzijds, van welke 4 hont voornoemde Gerlacus 3½ hont 

verworven had van Johannes zvw Tielmannus Tielen soen van der Weirt en 

voornoemde Rodolphus en Johannes, de 4 hont belast met 2 schelling gemeen 

paijment b-erfcijns, als die hieruit gaan. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi (dg: Haghen) Hannen soen maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de Buchoven 

et Johannes filius quondam Gerardi Goijvarts soen de Vlijmen maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis filii dicti 

quondam Johannis de Buchoven dimidium hont terre #de quatuor hont terre# 

sitis in parrochia de Empel ad locum Scuijmenoert inter hereditatem 

domicelle Johanne de Dijelbeke ex uno et inter hereditatem Denkini Hannen 

soen ex alio de quibus quatuor hont terre Gerlacus Arts soen de Zonne 

tria et dimidium hont erga Johannem filium quondam Tielmanni Tielen soen 

van der Weirt et dictos Rodolphum et Johannem acquisierat (dg: prout in 

litteris) ut dicebant hereditarie (dg: suppportaverunt) vendiderunt dicto 

Gerlaco promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus solidis hereditarii census communis pagamenti si (dg: ex) 

qui ex premissis quatuor hont terre solvendi fuerint. Testes Lu et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 210v 04 do 22-10-1405. 

Walterus Bac zvw Johannes Glavijman droeg over aan Willelmus zvw Paulus die 

Brouwer 1/6 deel dat aan Arnoldus die Brouwer zvw Paulus die Brouwer 

gekomen was na overlijden van voornoemde Paulus resp. aan hem zal komen na 

overlijden van zijn moeder Katherina, in (1) een huis en tuin, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes van Colen enerzijds en Henricus 

van der Teijnden anderzijds, (2) een stuk beemd, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Willelmus van Haren enerzijds en Johannes Boen anderzijds, (3) alle 

andere erfgoederen, die wijlen voornoemde Paulus in pacht verkregen had van 

Hugo Daems soen, gelegen in Beilver, welk 1/6 deel eerstgenoemde Walterus 

verworven had van voornoemde Arnoldus die Brouwer zvw Paulus die Brouwer. 

 

Solvit. 

Walterus Bac filius quondam Johannis Glavijman sextam partem que Arnoldo 

die Brouwer filio quondam Pauli die Brouwer de morte dicti quondam Pauli 

successione advoluta est et dicto Arnoldo post mortem Katherine matris 

dicti Arnoldi successione advolvetur in domo et orto sitis in parrochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Johannis de Colen ex uno 

et inter hereditatem #Henrici# van der Teijnden ex alio atque in pecia 

prati sita in dicto loco Beilver vocato inter hereditatem Willelmi de 

Haren ex uno et hereditatem Johannis Boen ex alio atque in omnibus !et 

aliis (dg: bonis) hereditatibus quas dictus quondam Paulus erga Hugonem 

Daems soen ad pactum acquisierat quocumque locorum in dicto loco Beilver 

vocato situatis quam sextam partem primodictus Walterus erga dictum 

Arnoldum die Brouwer filium quondam Pauli die Brouwer acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio (dg: p) quondam Pauli 

die !die Brouwer cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 210v 05 do 22-10-1405. 

Voornoemde Willelmus zvw Paulus die Brouwer verkocht aan voornoemde 

Walterus Bac een stuk roggeland, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Arnoldus van den Broec van Beilver enerzijds en Henricus van Krekelhoven, 

Godefridus Scoemaker, Johannes Prijem en Luijtgardis van der Tijden 

anderzijds, met een eind strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde 

Henricus van Krekelhoven. 

 

(dg: Arnoldus die) Dictus Willelmus filius quondam Pauli die Brouwer 

peciam terre siliginee sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem Arnoldi van den Broec de Bielver! ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Krekelhoven (dg: ex alio) et Godefridi 

Scoemaker Johannis Prijem Luijtgardi! van der Tijden ex alio tendentem 

cum uno fine a communi via ad hereditatem dicti Henrici de Krekelhoven ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero Bac promittens super habita et 

habenda warandiam et omnem obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 210v 06 do 22-10-1405. 

Arnoldus die Brouwer zvw Paulus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus die Brouwer filius quondam Pauli prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 210v 07 vr 23-10-1405. 

Gerardus Muijl en Willelmus die Rode van Berchghen beloofden aan Gerlacus 

Boest 68 Hollandse gulden van hr Willelmus of de waarde, Met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Gerardus Muijl et Willelmus die Rode van Berchghen promiserunt indivisi 

super omnia Gerlaco Boest LXVIII Hollant gulden domini Willelmi vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Gheel et Heijme datum sexta post XIm virginum. 

 

BP 1184 f 210v 08 vr 23-10-1405. 

Reijnerus van Hoelten zvw Petrus van Woudrikem beloofde aan zijn natuurljke 

zoon Johannes een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis3 en erf van voornoemde Reijnerus, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de 

Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Paulus Haest, met een weggetje 

ertussen, enerzijds en erfgoed van Elsbena van Waderen anderzijds, 

strekkend vanaf eerstgenoemde straat achterwaarts tot aan erfgoed van 

Mathijas schoenmaker. 

 

Reijnerus de Hoelten filius quondam Petri #de Woudrikem# promisit se 

daturum et soluturum Johanni suo filio naturali hereditarium censum trium 

#{linker marge:} librarum# (dg: XL solidorum) monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area dicti Reijneri sita in 

Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum de Postula versus 

forum piscium inter (dg: coi) hereditatem quondam Pauli Haest quodam 

communi viculo interiacente ex uno et inter hereditatem Elsbene de 

Waderen ex alio tendente a vico primodicto retrorsum ad hereditatem 

Mathije (dg: sartoris) sutoris ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum 

in festo Severini. 

 

BP 1184 f 210v 09 vr 23-10-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde cijns niet te manen zolang zijn 

                         
3 Zie ← BP 1182 p 799r 03 za 01-04-1402, overdracht van dit huis aan Reijnerus van Holten 
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voornoemde vader Reijnerus leeft. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda quod ipse predictum 

censum non monebit quamdiu dictus Reijnerus eius pater vixerit in humanis 

pretactis tamen litteris (dg: in sui) post decessum dicti Reijneri in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

1184 f.211r. 

 in festo Severini: vrijdag 23-10-1405. 

 

BP 1184 f 211r 01 vr 23-10-1405. 

Aleijdis dvw Marselius Delijen soen van Os verkocht aan Leonius Cannart een 

zesterzaad roggeland, in Oss, ter plaatse gnd Nedervelt, tussen Willelmus 

Delijen soen enerzijds en Johannes zvw Johannes Henssen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Marselii Delijen soen de Os #cum tutore# 

sextariatam terre siliginee sitam in parrochia de Os ad locum dictum 

Nedervelt inter hereditatem Willelmi Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Johannis Henssen soen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Leonio 

Cannart promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Jorden et Egidius datum in festo Severini. 

 

BP 1184 f 211r 02 vr 23-10-1405. 

De broers Arnoldus en Willelmus, kvw Paulus die Brouwer, en Theodericus die 

Wolf ev Oda dvw voornoemde Paulus maakten een erfdeling van goederen van 

wijlen voornoemde Paulus en wijlen zijn vrouw Katherina, die nu aan hen 

behoren. 

Voornoemde Willelmus kreeg (1) een huis en tuin, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Johannes van Coelen enerzijds en wijlen Henricus van der 

Teijnden anderzijds, (2) een stuk beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Willelmus van Haren enerzijds en Johannes Boen anderzijds, 

(3) 1/3 deel van een zeker deel dat aan voornoemde Katherina behoorde in 

een beemd, gnd die Bijesbeemt, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (4) alle 

erfgoederen en goederen, die wijlen voornoemde Paulus verworven had van 

Hugho Daems soen, met de lasten die wijlen voornoemde Paulus en Katherina 

uit het voornoemde hadden. 

 

Scribatur id quod ex transverso est cancellatum. Solvit. 

Arnoldus #et Willelmus fratres liberi# (dg: filius) quondam Pauli die 

Brouwer et Theodericus die Wolf maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris 

filie dicti quondam Pauli palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de bonis quondam Pauli predicti #et quondam Katherine eius 

uxoris# nund ad ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua divisione 

#(dg: tercia pars cuiusdam prati dicti die Bijesbeemt siti in parrochia 

et loco predictis)# domus et ortus siti in parrochia de Haren ad locum 

dictum Beilver inter hereditatem Johannis de Coelen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici van der Teijnden ex alio item pecia prati 

sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem Willelmi de Haren 

ex uno et inter hereditatem Johannis Boen ex alio #ǂ {hier BP 1184 f 211r 

03 invoegen}# atque omnes hereditates et bona quas dictus quondam Paulus 

erga Hughonem Daems soen acquisierat #simul cum oneribus que dictus 

quondam Paulus et Katherina ex premissis solvere consuevit!# dicto 

Willelmo cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes (dg: indi) super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere et dampna equaliter portare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211r 03 vr 23-10-1405. 
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{Invoegen in BP 1184 f 211r 02}. ǂ. 

(dg: item tercia pars) item #tercia pars# (dg: due tercia partes totius) 

#cuiusdam# partis que ad dictam Katherinam spectabat in quodam prato (dg: 

si) dicto die Bijesbeemt sito in parrochia et loco predictis. 

 

BP 1184 f 211r 04 vr 23-10-1405. 

Voornoemde Theodericus kreeg (1) een stuk land, gnd die Netelbosch, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes die Meijer enerzijds en 

Johannes van der Teijnden anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen 

Johannes van Loen enerzijds en voornoemde Johannes van der Teijnden 

anderzijds, (3) geheel het deel dat Katherina wv voornoemde Paulus bezat, 

in een stukje beemd, gnd den Neckers Put, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, (4) 2/3 deel van voornoemd deel dat aan voornoemde Katherina 

behoorde in voornoemde beemd gnd Bijesbeemt, (5) de helft van een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, die Hilla Vos bezat, in Tilburg, ter 

plaatse gnd Westilburg, beiderzijds tussen Gerardus Beij, strekkend vanaf 

de gemeint tot aan voornoemde Gerardus Beij, (6) de helft van een stuk 

land, in Oisterwijk, tussen Johannes sMeijer enerzijds en Gerardus zvw 

Lucia gnd Sij Ghenen anderzijds, met de lasten die voornoemde Paulus en 

Katherina hieruit hadden, (7) de helft van een b-erfpacht van 5 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk, die Henricus die Stijcker in Oisterwijk moest 

leveren aan voornoemde wijlen Katherina, gaande uit een stuk land, in 

Haaren, dat voornoemde Henricus eertijds verworven had van voornoemde 

Katherina, (8) de helft van een b-erfpacht van 3 mud 2 lopen rogge, maat 

van Oisterwijk, die Petrus van Boerde met Lichtmis in Oisterwijk leverde 

aan voornoemde Katherina, gaande uit erfgoederen in Tilburg, ter plaatse 

gnd Westilburg, ter plaatse gnd Stochasselt, welke erfgoederen voornoemde 

Petrus in pacht verkregen had van voornoemde Katherina. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione pecia terre dicta die Netelbosch sita in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis die 

Meijer ex uno et inter hereditatem Johannis van der Teijnden ex alio item 

pecia terre sita ibidem inter hereditatem Johannis de Loen ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis van der Teijnden ex alio item #tota pars 

quam (dg: dictus) Katherina relicta dicti quondam Pauli possidere 

consueverat# !particula prati dicta den Neckers Put sita in parrochia et 

loco predictis (dg: inter hereditatem inter) item due tercie partes dicte 

partis que ad dictam Katherinam spectabat in dicto prato Bijesbeemt 

vocato (dg: item medietas simul cum oneribus que dicti Paulus et 

Katherina exinde solvere Arnoldus consueverant) item medietas domus et 

orti #et hereditatum# (dg: cum hereditate) sibi adiacentium quos Hilla 

Vos possedere consueverat sitorum in parrochia de Tilborch (dg: et K) ad 

locum dictum Westilborch inter hereditatem Gerardi Beij ex (dg: uno et 

in) utroque latere coadiacentem tendentium a communitate ad hereditatem 

dicti Gerardi Beij item medietas pecie terre site in parrochia de 

Oesterwijc (dg: ad) inter hereditatem Johannis sMeijer ex uno et inter 
!Gerardi filii quondam Lucie dicte Sij Ghenen ex alio #simul cum oneribus 

que dicti Paulus et Katherina exinde solvere tenebantur# item medietas 

hereditarie paccionis quinque lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc 

quam Henricus die Stijcker solvere tenebatur dicte quondam Katherine et 

in Oesterwijc tradende ex pecia terre sita in parrochia de Haren quam 

dictus Henricus erga predictam Katherinam dudum acquisierat (dg: ut) 

atque medietas hereditarie paccionis trium modiorum et duorum lopinorum 

siliginis dicte mensure quam Petrus de Boerde solvere consuevit dicte 

Katherine hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradende ex 

diversis hereditatibus sitis in parrochia de Tilborch ad locum dictum 

Westilborch in loco dicto Stochasselt quas hereditates dictus Petrus erga 

predictam Katherinam ad pactum acquisierat ut dicebant dicto (dg: 

Arnoldo) #Theoderico# cesserunt in partem ut alii recognoverunt super etc 
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per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211r 05 vr 23-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus kreeg (1) de helft van voornoemd huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, die wijlen voornoemde Hilla Vos bezat, (2) de helft 

van voornoemd stuk land, in Oisterwijk, met de lasten als hierboven, (3) de 

helft van voornoemde b-erfpacht van 5 lopen rogge, (4) de helft van 

voornoemde b-erfpacht van 3 mud 2 lopen rogge. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione medietas dictorum domus orti et hereditatum 

quos dicta quondam Hilla Vos possidere consueverat item medietas dicte 

pecie terre site in parrochia de Oesterwijc #simul cum oneribus# ut supra 

item medietas dicte paccionis quinque lopinorum siliginis et medietas 

dicte paccionis trium modiorum et duorum lopinorum siliginis dicto 

Arnoldo cesserunt in partem ut (dg: alter) alii etc ter totum ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211r 06 vr 23-10-1405. 

Voornoemde Theodericus die Wolf beloofde aan voornoemde Arnoldus een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), gaande uit al zijn 

goederen 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus die Wolf promisit super omnia habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Arnoldo vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Arnoldi et non 

ultra purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro 

ultra annum et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

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

 

BP 1184 f 211r 07 vr 23-10-1405. 

Voornoemde Willelmus en Theodericus deden tbv voornoemde Arnoldus zvw 

Paulus afstand van een b-erfpacht van 4 lopen rogge, die Engelberna van der 

Heijden met Lichtmis leverde aan voornoemde Arnoldus, gaande uit een stuk 

land, in Haaren, tussen Arnoldus van der Heijden enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint. 

 

Solvit. 

(dg: atque medietas) #Dicti Willelmus et Theodericus super# hereditaria 

paccione (dg: qua) quatuor lopinorum siliginis quam Engelberna van der 

Heijden solvit et solvere (dg: tenet) consuevit Arnoldo predicto 

hereditarie purificationis (dg: et in) ex pecia terre sita in parrochia 

de Haren (dg: ad) inter hereditatem Arnoldi van der Heijden ex uno et 

inter communitatem ex alio tendente cum uno fine ad communitatem ut 

dicebant et super jure ad opus dicti Arnoldi filii quondam Pauli predicti 

hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.211v. 

 in die Severini: vrijdag 23-10-1405. 

 

BP 1184 f 211v 01 vr 23-10-1405. 

Heijmericus Buc en mr Johannes Balijart beloofden aan Stephanus Merlingus, 

tbv etc, 17 Franse kronen, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Solvit. 

Heijmericus Buc et magister Johannes Balijart promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo ad opus etc XVII Vrancrijc cronen ad pasche 



Bosch’ Protocol jaar 1405 08.  26 

 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Jorden et Gheel datum in 

die Severini. 

 

BP 1184 f 211v 02 vr 23-10-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211v 03 vr 23-10-1405. 

Mr Johannes Balijart droeg over aan zijn zwager Hector Specier een kamp, in 

Groot Lith, tussen Goeswinus Moedel zv Bertoldus enerzijds en Hilla van 

Tricht anderzijds. 

 

Magister Johannes Balijart quendam campum situm in parrochia de Groet 

Lijt inter hereditatem Goeswini Moedel filii Bertoldi ex uno et inter 

hereditatem Hille de Tricht ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Hectori Specier suo sororio promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211v 04 vr 23-10-1405. 

Walterus Melijs soen droeg over aan Godefridus zvw Sijmon van Bruggen de 

helft, die aan zijn moeder Elizabeth behoorde, in een b-erfcijns van 4 oude 

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

Kerstmis, gaande uit 2 morgen en 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Palken Hoeve, welke cijns Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen 

gekocht had van Hermannus die Greve van Lijttoijen, en welke helft Agnes wv 

voornoemde Thomas in haar testament had vermaakt aan voornoemde Elizabeth, 

en welke helft aan voornoemde Walterus gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde moeder Elizabeth. 

 

Walterus Melijs soen medietatem que ad (dg: Katherinam) #Elizabeth# suam 

matrem spectabat in hereditario censu quatuor aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum solvendo hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de et ex duobus jugeribus et uno jugere terre 

sitis in parrochia de Lijttoijen (dg: ad) in loco dicto Palken Hoeve quem 

censum Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen erga 

Hermannum die Greve de Lijttoijen emendo acquisierat prout in litteris et 

quam medietatem Agnes relicta dicti quondam Thome in eius testamento 

legaverat (dg: Katherine) #Elizabeth# predicte et quam medietatem dictus 

Walterus sibi de morte dicte (dg: Katherine) #Elizabeth# sue matris 

successione !esse dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio quondam 

Sijmonis de Bruggen promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et dicte quondam (dg: Katherine) #Elizabeth# 

et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211v 05 vr 23-10-1405. 

Johannes Bernts soen van Vene, Nijcholaus gnd Coel Screijnmaker en Gerardus 

zvw Conrardus Writer beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 50 Franse 

kronen, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes (dg: Beirn) Bernts soen de Vene Nijcholaus dictus Coel 

Screijnmaker et Gerardus filius quondam Conrardi Writer promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus L Vrancrijc cronen ad 

pascha proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211v 06 vr 23-10-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 
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Solvit I grossum. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211v 07 vr 23-10-1405. 

Willelmus Vos zv Willelmus Vos van Berze gaf uit aan Willelmus Vos zv 

Willelmus Decker van Berze (1) een stuk weide, gnd het Gheloect, in 

Middelbeers, ter plaatse gnd die Vlaest, tussen Gerardus Vos enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Houtstrepe, in 

Middelbeers, tussen wijlen Petrus Coppen soen van Baest enerzijds en wijlen 

Walterus van Aelst anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude groot 

aan de hertog, (b) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan 

Johannes Pape zv Arnoldus van der Hazeldonc, in Den Bosch te leveren, en 

thans voor (c) een n-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Beers, met 

Lichtmis in Beers te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solverunt ambo. (dg: Solvit Decker). 

Willelmus Vos filius (dg: quondam) Willelmi Vos de Berze peciam (dg: 

terre) pascue dictam tGheloect sitam in parrochia de Mijddelberze ad 

locum dictum die Vlaest inter hereditatem Gerardi Vos ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque peciam terre dictam die Houtstrepe sitam 

in dicta parrochia inter hereditatem (dg: Petri) quondam Petri Coppen 

soen de Baest ex uno et inter hereditatem quondam Walteri de Aelst ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Willelmo Vos filio (dg: quo) 

Willelmi Decker de Berze ab eodem hereditarie possidendas pro uno grosso 

antiquo domino duci et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco Johanni Pape filio Arnoldi van der Hazeldonc ex 

premissis solvenda et in Busco tradenda danda et solvenda etc (dg: dicto 

sic et taliter quod primodicto Willelmo occacione ac ad et supra 

quascumque alias hereditates eiusdem Willelmi occacione huiusmodi 

paccionis dampna exinde non eveniant in futurum ut alter Willelmus sub 

obligatione premissorum recognovit) atque pro hereditaria paccione XX 

lopinorum siliginis mensure de Berze #danda sibi ab alio# (dg: solvenda) 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in (dg: Bez) Berze tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter reprmisit 

promisit insuper predictus Willelmus filius (dg: quo) Willelmi Decker 

quod ipse predictam paccionem duorum modiorum siliginis exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet dicto Johanni Pape ex 

premissis quod (dg: predicto) nec primodicto Willelmo nec ad et supra 

predictam eius paccionem XX lopinorum siliginis dampna exinde eveniant in 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 211v 08 vr 23-10-1405. 

Henricus zvw Nijcholaus Daems soen droeg over aan Willelmus van Loen, tbv 

Bertha wv Gerardus van Bruggen een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, beiderzijds tussen erfgoed van eertijds het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch, belast met (1) een cijns aan voornoemd klooster van 

Sint-Clara, (2) een b-erfpacht van 1 spijnt rogge aan Willelmus van Beke 

Flips soen, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde 

Gerardus van Bruggen eruit beurde {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai Daems soen peciam terre sitam in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen inter hereditatem #dudum# 

conventus sancte Clare in Busco ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: ?G) Willelmo de Loen ad opus Berthe relicte 

quondam Gerardi de Bruggen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu conventui predicto et hereditaria 

paccione unius spijnt siliginis Willelmo de Beke Flips soen et 

hereditario censu XL solidorum monete quem dictus Gerardus de Bruggen 

exinde solvendum habuit. 
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BP 1184 f 211v 09 vr 23-10-1405. 

Willelmus Bijeken zvw Rijcoldus droeg over aan Sophia wv Gerardus ...we 6½ 

hont land, in een kamp, gnd Martens Hoeve, in Lithoijen, tussen een kamp 

gnd Colen Hoeve enerzijds en de plaats gnd Beirgelen anderzijds, strekkend 

vanaf de weg gnd die Tijende Wech tot aan erfgoed van wijlen voornoemde 

Rijcoldus, nu Albertus sGreven Cnape, te weten de 6½ hont die gelegen zijn 

naast de sloot gnd die Nederste Grave van den Beirgelen enerzijds en erfg 

vw Ghisbertus Arts Huessen soen anderzijds, strekkend aan Ghisbertus 

Lambrechts soen en voornoemde Albertus, belast met zegedijken, waterlaten 

en sloten die hierbij horen. 

 

Willelmus Bijeken filius quondam Rijcoldi sex et dimidium hont terre in 

quodam campo dicto Martens Hoeve sito in parrochia de Lijttoijen inter 

campum dictum Colen Hoeve ex uno et inter !dampum dictum Beirgelen ex 

alio tendente a via dicta die Tijende Wech usque ad hereditatem (dg: 

Alberti sGreven Cnape) dicti quondam Rijcoldi nunc ad Albertum sGreven 

Cnape spectantem scilicet illa sex et dimidium hont terre que sita sunt 

(dg: juxta conti) contigue juxta fossatum dictum die Nederste Grave van 

den Beirgelen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Ghisberti Arts 

Huessen soen ex alio (dg: ut dicebat) tendentia ad hereditatem Ghisberti 

Lambrechts soen et Alberti predicti #{in linker marge:} ut dicebat 

supportavit Sophie relicte [quon]dam Gerardi ...we# promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis zegedijcken 

aqueductibus et fossatis ad premissa spoectantibus. Testes Jorden et 

Jacobus datum supra. 

 

1184 f.212r. 

 anno Domini millesimo CCCC quinto ipso die sancti Severini: 

  vrijdag 23-10-1405. 

 in crastino Severini: zaterdag 24-10-1405. 

 secunda post Severini: maandag 26-10-1405. 

 in festo Severini: vrijdag 23-10-1405. 

 

BP 1184 f 212r 01 vr 23-10-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius 

(do 01-10-1405), met 44 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse 

plakken of 13 oude Vlaamsen of de waarde in ander paijment voor 1 nieuwe 

gulden gerekend. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, mr Godefridus en Jacobus van Ghele gezellen etc. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum (dg: nunc in festo) 

#festum# Remigii proximum preteritum #!sequentium# dicto spacio pendente 

pro XLIIII florenis novo! Gelrie scilicet IX boddreger X Vleems placken 

vel XIII aude Vleems (dg: pro) vel valorem in alio pagamento pro quolibet 

dictorum florenorum novorum computato etc. Acta fuerunt hec anno Domini 

millesimo CCCC quinto ipso die sancti Severini hora completorii vel 

modicum post presentibus in camera etc dictis scabinis magistro Godefrido 

et Jacobo de Ghele sociis etc. 

 

BP 1184 f 212r 02 za 24-10-1405. 

Willelmus van Bucstel zvw jkvr Henrica van Bucstel, Johannes van Achel, 

Johannes Reijmbrant en Johannes Mol beloofden aan Goeswinus Bloc 180 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager, 13 Vlaamsen of 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend of de waarde, net Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-

1406) te betalen. De brief overhandigen aan Arnoldus Kone. 

 

Solvit. 

Willelmus de Bucstel filius quondam (dg: domine Henrice) domicelle 

Henrice #de Bucstel# Johannes de Achel Johannes Reijmbrant et Johannes 

Mol promiserunt indivisi super omnia Goeswino Bloc C et LXXX novos 
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florenos Gelrie scilicet IX boddreger XIII Vleems seu X Vlemsche placken 

pro quolibet floreno computato seu valorem ad festum beati Petri ad 

cathedram proximum futurum persolvendos. Testes Heijme et Jaxobus datum 

in crastino Severini. Tradatur Arnoldo Kone. 

 

BP 1184 f 212r 03 za 24-10-1405. 

Voornoemde Willelmus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Dictus Willelmus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 212r 04 za 24-10-1405. 

Johannes gnd Herman zvw Henricus Hermans verkocht aan Johannnes Broet zvw 

Nijcholaus een stuk land, ½ morgen groot, in de dingbank van Empel en 

Meerwijk, ter plaatse gnd Hengmeng, tussen Rodolphus van den Grave 

enerzijds en erfg vw Theodericus zv Johannes Roggen anderzijds, welk stuk 

land Gertrudis Voets en haar zoon Johannes Hecman gekocht hadden van 

Jacobus Lu. 

 

Johannes (dg: filius quond) dictus Herman filius quondam Henrici Hermans 

peciam terre #dimidium juger continentem# sitam in jurisdictione de Empel 

et de Merewijc ad locum Hengmeng inter hereditatem Rodolphi van den Grave 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Theoderici filii Johannis 

Roggen ex alio (dg: in ea quantitate qua ibidem sita est) quam peciam 

terre Gertrudis Voets et Johannes Hecman eius filius erga Jacobum Lu 

emendo acquisierant ut dicebat hereditarie vendidit Johannni Broet filio 

quondam Nijcholai promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggere et censu libera. Testes 

Dordrecht et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 212r 05 ma 26-10-1405. 

Arnoldus Stamellart van Uden ev jkvr Theoderica dvw Marselius van Os 

verkocht aan Gerardus van Berze zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder 

Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, ¼ deel dat aan hem behoort in een 

kamp van wijlen hr Godefridus van Os ridder, 11 bunder groot, ter plaatse 

gnd Eijlde, naast voornoemde Arnoldus Stamellart, van welk kamp het 

resterende ¾ deel behoorde aan Henricus van Zulikem, belast met de 

hertogencijns. 

 

Arnoldus Stamellart de Uden maritus et tutor legitimus (dg: Theoderice) 

domicelle Theoderice sue uxoris filie quondam Marselii de Os quartam 

partem ad se spectantem in quodam campo (dg: dicto) domini quondam 

Godefridi de Os militis (dg: sito) XI bonaria continente sito in (dg: 

parrochia) loco dicto Eijlde #contigue juxta# (dg: inter) hereditatem 

dicti Arnoldi Stamellart (dg: ex uno et inter) de quo campo relique tres 

quarte partes ad !ad Henricum de Zulikem pertinere consueverant in ea 

quantitate qua ibidem situs est ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

de Berze filio quondam Nijcholai de Berze ad opus Ghisenradis sue matris 

relicte eiusdem quondam Nijcholai promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo. Testes Johannes et Lucas datum secunda post Severini. 

 

BP 1184 f 212r 06 vr 23-10-1405. 

Johannes Aij zv Arnoldus Aijken droeg over aan Ludolphus Buc van Boemel 29 

oude gulden, geld van Gelre, en 5 nieuwe gulden, geld van Gelre, aan hem 

beloofd door Johannes van den Stripe zvw Petrus van den Stripe. 

 

Johannes Aij filius Arnoldi Aijken XXIX aureos florenos antiquos 

communiter aude gulden vocatos monete Gelrie et quinque novos aureos 

florenos communiter nuwe gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a 

Johanne van den Stripe filio quondam Petri van den Stripe prout in 
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litteris legitime supportavit Ludolpho Buc de Boemel cum litteris et jure 

(dg: promittens super omnia ratam servare et). Testes Lu et Gheel datum 

in festo Severini. 

 

BP 1184 f 212r 07 ma 26-10-1405. 

Johannes van Haren zv Willelmus gaf uit aan Nijcholaus van der Schueren een 

hoeve, gnd Runtsvoirt, ter plaatse gnd Udenhout, met toebehoren, welke 

hoeve voornoemde Johannes van Haren verworven had van de broers Willelmus 

en Johannes, kvw Johannes van Zidewijnden, uitgezonderd een stuk heideland, 

in Venloen, dat bij de hoeve behoorde, zoals de hoeve met toebehoren 

gelegen is, zowel onder Oisterwijk en Helvoirt als daarbuiten, zoals 

Heijlwigis wv Walterus Wijeric de hoeve thans te hoevenaars recht bezit; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, en thans voor (2) een 

n-erfpacht van 10½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

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

 

Solvit Nijcholaus. 

Johannes de Haren filius Willelmi quendam mansum dictum Runtsvoirt situm 

ad locum dictum Udenhout #simul cum# (dg: simul cum omnibus et singulis) 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis quem 

mansum terre cum suis attinentiis predictum dictus Johannes de Haren erga 

Willelmum et Johannem fratres liberos quondam Johannis de Zidewijnden 

acquisierat prout in litteris (dg: quem man) excepta pecia terre 

mericalis sita in parrochia de Venloen que ad dictum mansum pertinere 

consueverat #prout huiusmodi mansus cum suis attinentiis tam infra 

parrochias de Oesterwijc et de Helvoir[t] quam extra easdem situs est# 

prout Heijlwigis relicta quondam Walteri Wijeric huiusmodi mansum cum 

suis attinentiis (dg: ad presens dicta pe) ad presens sub jure coloni 

tenet et possidet ut dicebat simul cum litteris et (dg: jure) aliis et 

jure dedit ad hereditarium pactum Nijcholao van der Schueren ab eodem 

hereditarie possidendum pro censu domini ducis exinde solvendo dando 

atque pro hereditaria paccione decem et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda promittens 

super omnia ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et 

alter repromisit. Testes Jorden et Lu datum secunda post Severini. 

 

BP 1184 f 212r 08 ma 26-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes 50 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 50 

gemene plakken met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Johanni L novos Gelre gulden 

IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato et L 

gemeijn placken ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 212r 09 ma 26-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes 80 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, met Lichtmis over een jaar (wo 02-

02-1407) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Johanni LXXX Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 212r 10 ma 26-10-1405. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes 60 Hollandse gulden 

zoals hierboven, met Allerheiligen over twee jaar (di 01-11-1407) te 
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betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Johanni LX Hollant gulden 

(dg: s) ut immediate ab omnium sanctorum proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.212v. 

 secunda post Severini: maandag 26-10-1405. 

 in vigilia Sijmonis et Yude apostolorum: dinsdag 27-10-1405. 

 

BP 1184 f 212v 01 ma 26-10-1405. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren droeg over aan Johannes Venman zvw 

Johannis van den Venne (1) een stuk land, gnd die Brake, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde Johannes Venman enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, achter de plaats gnd den Vissen Acker, ter plaatse gnd den Poel 

Acker, tussen Willelmus Vos enerzijds en Johannes Brocke anderzijds, (3) 

een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, achter de tuin van 

Jacobus van Laerhoven, tussen voornoemde Johannes Venman enerzijds en 

voornoemde Jacobus van Laerhoven anderzijds, (4) een stuk beemd, in Haaren, 

ter plaatse gnd in den Duijsschen Beemt, tussen hr Walterus van Beke 

priester enerzijds en voornoemde Johannes Venman anderzijds, (5) een stuk 

beemd, gnd dat Cleijn Brede Broexken, in Haaren, ter plaatse gnd in den 

Duijsschen Beemt, ter plaatse gnd in het Brede Broec, tussen voornoemde 

Willelmus Vos enerzijds en Johannes zv Nijcholaus van Laerhoven anderzijds, 

welke erfgoederen voornoemde Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren in 

pacht verkregen had van Nijcholaus zvw Henricus van den Voert, belast met 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit II boddreger. 

Nijcholaus filius quondam Johannis van der Scueren peciam terre dictam 

die Brake sitam in parrochia de Haren in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Johannis Venman ex uno et inter communitatem ex alio item 

unam lopinatam terre siliginee sitam in parrochia et loco predictis retro 

locum dictum den Vissen Acker in loco dicto den Poel Acker inter 

hereditatem Willelmi Vos ex uno et inter hereditatem Johannis Brocke ex 

alio item peciam terre sitam in parrochia et loco predictis retro ortum 

Jacobi de Laerhoven (dg: ex uno) inter hereditatem dicti Johannis Venman 

ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi de Laerhoven ex alio item peciam 

prati sitam in dicta parrochia in loco dicto in den Duijsschen Beemt 

inter hereditatem domini Walteri de Beke presbitri ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Venman ex alio atque peciam prati dictam dat 

Cleijn Brede Broexken sitam in parrochia et loco predictis in loco dicto 

int Brede Broec inter hereditatem dicti Willelmi Vos ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Nijcholai de Laerhoven ex alio quas 

hereditates predictas antedictus Nijcholaus filius quondam Johannis van 

der Scueren erga Nijcholaum filium quondam Henrici van den Voert ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Venman predicto filio quondam Johannis van den Venne cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Jorden et 

Lu datum secunda post Severini. 

 

BP 1184 f 212v 02 ma 26-10-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Nijcholaus 25 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Philippus-en-Jacobus aanstaande (za 01-05-1406) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Nijcholao XXV novos Gelre 

gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 
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Philippi et Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 212v 03 ma 26-10-1405. 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofde aan Nijcholaus Coel Bijndop 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber promisit super omnia Nijcholao Coel Bijndop 

sex modios siliginis mensure de de Busco ad Petri ad cathedram proxime 

futurum persolvendos (dg: testes) et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 212v 04 di 27-10-1405. 

Jacobus van Neijnsel zvw Johannes van Neijnsel zvw Jacobus nzvw Johannes 

van Neijnsel droeg over aan Lambertus smid van Middelrode de helft van een 

b-erfcijns van 10 gouden oude obolen van Florence of ander paijment van 

dezelfde waarde, welke cijns hr Nijcholaus van Wesel priester zvw hr 

Johannes heer van Wesele ridder met Sint-Thomas-Apostel beurde, gaande uit 

de helft van een hoeve, gnd Boxhoeve, in Berlicum, welke helft ongeveer 13½ 

bunder groot is, te weten de helft richting het water gnd die Aa, en uit de 

gebouwen op deze helft, welke cijns Jacobus nzvw Johannes van Neijnsel 

tezamen met een andere cijns gekocht had van voornoemde hr Nijcholaus van 

Wesel priester. 

 

Jacobus de Neijnsel filius quondam Johannis de Neijnsel #filii quondam 

Jacobi filii naturalis quondam Johannis de Neijnsel# medietatem 

hereditarii census decem #obulorum# aureorum (dg: denariorum) antiquorum 

de Florencia boni auri etc vel alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: 

minus decima tercia parte eiusdem medietatis dicti census) quem censum 

dominus Nijcholaus de Wesel presbiter filius quondam domini Johannis 

domini de Wesele militis solvendum habuit hereditarie Thome apostoli ex 

medietate cuiusdam mansi dicti communiter Boxhoeve siti (dg: -o) in 

parrochia de Berlikem et ex attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi 

singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis que 

medietas supradicti mansi tredecim et dimidium bonaria terre vel circiter 

continet videlicet ex illa medietate que sita est in fine versus aquam 

dictam die Aa et ex edificiis in eadem medietate consistentibus quem 

censum Jacobus filius naturalis quondam Johannis de Neijnsel simul cum 

quodam alio censu erga prefatum dominum Nijcholaum de Wesel presbitrum 

acquisierat emendo prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto 

fabro de Middelrode cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

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

ex parte sui et dicti quondam Jacobi (dg: deponere testes et suo) et 

heredum eiusdem Jacobi quondam deponere. Testes Jorden et Gheel datum in 

vigilia Sijmonis et Yude apostolorum. 

 

BP 1184 f 212v 05 di 27-10-1405. 

Henricus van Zulikem verkocht al zijn goederen aan hr Goeswinus van Aa 

ridder, Gerardus zv hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus szv voornoemde 

Henricus. Rodolphus zv voornoemde Henricus deed afstand tbv voornoemde 

kopers. 

 

Henricus de Zulikem omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit domino Goeswino de Aa militi et Gerardo filio domini 

Willelmi de Aa militis #et Gerardo Vos genero dicti Henrici# promittentes 

(dg: et cum eo Rodolphus eius filius) indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam !Rodolphus filius dicti Henrici super premissis et jure 

sibi competente et competituro ad opus dictorum emptorum hereditarie 

renunciavit promittens super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes et Gheel datum in 
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vigilia Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 212v 06 di 27-10-1405. 

Voornoemde hr Goeswinus en Gerardus beloofden aan voornoemde Henricus en 

Rodolphus dat, nadat voornoemde Henricus voornoemde hr Goeswinus en 

Gerardus ontlast heeft van al het geld en de beloften die voornoemde hr 

Goeswinus en Gerardus namens voornoemde Henricus aan de lombarden van Den 

Bosch hebben beloofd, dat dan voornoemde hr Goeswinus en Gerardus 

voornoemde goederen, met de brieven, zullen overdragen aan voornoemde 

Henricus en Rodolphus. 

 

Dicti dominus Goeswinus et Gerardus promiserunt indivisi super omnia 

prefatis (dg: Ger) Henrico et Rodolpho quod postquam dictus Henricus 

quitaverit dictos dominum Goeswinum et Gerardum ab omnibus pecuniis et 

promissionibus quas ipsi (dg: e) dominus Goeswinus et Gerardus ex parte 

dicti Henrici in #lombardis# (dg: domo lombardorum) de Busco promiserant 

aut tenentur quod tunc dicti dominus Goeswinus et Gerardus predicta bona 

cum litteris supratactis supportabunt Henrico et Rodolpho predictis. 

{In linker marge een vericale haal, naast onbeschreven ruimte}. 

 

1184 f.213r. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: dinsdag 27-10-1405. 

 

BP 1184 f 213r 01 di 27-10-1405. 

Henricus Buekentop ontlastte Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van alle 

geschillen, verplichtingen, goederen en zaken mbt goederen van wijlen 

Petrus Smedeken, waarmee voornoemde Henricus voornoemde Arnoldus kan 

aanspreken. 

 

Henricus Buekentop palam quitavit et quitum proclamavit Arnoldum de Gheel 

filium quondam Jacobi ab omnibus et singulis causis obligationibus bonis 

et rebus occacione bonorum quondam Petri Smedeken emergentium ac ortum 

habentium quibus mediantibus dictus Henricus antedictum Arnoldum impetere 

possit aut vexare promittens super omnia dictum Arnoldum occacione 

premissorum numquam impetere. Testes Jorden et Lucas datum in vigilia Sij 

et Jude. 

 

BP 1184 f 213r 02 di 27-10-1405. 

Voornoemde Arnoldus van Gheel zvw Jacobus beloofde aan voornoemde hr 

Henricus van Os prior etc tbv voornoemd klooster, dat noch voornoemde 

Arnoldus noch zijn erfgenamen en opvolgers enige goederen of de broeders 

van het klooster zullen aanspreken, wegens een huis en erf van wijlen 

Arnoldus Boest, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Godefridus Sceijvel enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Sceijvel anderzijds, en dat voornoemde Arnoldus het klooster zal ontlasten 

van alle beloften en bezwaringen, die het klooster aan voornoemde Arnoldus 

mbt voornoemd huis en erf heeft beloofd {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto domino Henrico de Os priori 

etc ad opus dicti conventus quod nec ipse Arnoldus nec eius heredes et 

successores aliqua bona (dg: eiusdem) aut fratres dicti conventus 

impetent occacione domus et aree quondam Arnoldi Boest site in Busco ad 

vicum Hijnthamensem inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis Sceijvel ex alio ut dicebat et quod 

ipse Arnoldus antedictum conventum quitabit ab omnibus promissionibus et 

obligationibus quas idem conventus promiserat dicto Arnoldo super domo et 

area predicta. 

 

BP 1184 f 213r 03 di 27-10-1405. 

Johannes van Audenhoven beloofde aan zijn zoon Johannes 500 oude Franse 
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schilden na maning te betalen. 

 

Johannes de Audenhoven promisit super omnia Johanni suo filio quingentos 

aude scilde Francie ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 213r 04 di 27-10-1405. 

Jacobus van Vladeracken, Engbertus Delft zvw Jacobus Aven soen, Johannes 

Loijer zvw Johannes Loijer, Johannes van Audenhoven en zijn broer Rutgherus 

van Audenhoven droegen over aan Elizabeth dvw Willelmus van Audenhoven, tbv 

haar en haar zuster Margarets dvw voornoemde Willelmus, (1) de helft van 

het huis en tuin van de goederen gnd te Ghemonden, in Oirschot, in de 

herdgang van der Notelen, te weten de oostelijke helft, (2) de helft van 

een erfgoed gnd Rot, tegen voornoemd huis en tuin gelegen, (3) een stuk 

land, gnd die Boegarts Acker, aldaar, met een erfgoed gnd die Putte, tegen 

voornoemd stuk land gelegen, (4) een stuk land, gnd die Groet Brake, 

aldaar, (5) een stuk land, gnd die Cleijn Brake, met de helft van een 

waterlaat die daarnaast ligt, strekkend tot aan de plaats gnd ten Heijlaer, 

met erfgoederen, gnd Laren, aldaar, binnen de waterlaat gelegen, (5) een 

stuk land, gnd den Putacker, aldaar, met een eind strekkend aan de weg die 

loopt voor de huizinge van Jacobus van Herzel richting Straten, welke 

erfgoederen voornoemde Jacobus, Engbertus, Johannes, Johannes en Rutgherus 

in pacht verkregen hadden van voornoemde Johannes van Coudenbergen zvw 

Florencius van Coudenbergen, voor een erfpacht van 25 mud rogge, maat van 

Oirschot. Vervolgens verklaarde voornoemde Elizabeth dat met haar 

instemming voornoemde Jacobus, Engbertus, Johannes, Johannes en Rutgherus 

verschillende erfpachten, die aan wijlen voornoemde Willelmus behoorden, 

aan voornoemde Johannes van Coudenbergen tot onderpand hadden gesteld voor 

de levering van de pacht van 25 mud. En ze beloofde dat haar voornoemde 

zuster Margareta dit van waarde zal houden. 

 

Duplicetur. (dg: littera). Unam habebit Jacobus. 

Jacobus de Vladeracken Engbertus Delft filius quondam Jacobi Aven soen 

Johannes Loijer filius quondam Johannis Loijer Johannes de Audenhoven et 

Rutgherus de Audenhoven eius (dg: fratre) frater medietatem domus et orti 

bonorum dictorum te Ghemonden quondam Franconis Crupelant avi olim 

Johannis de Coudenbergen sitorum in parrochia de Oerscot in pastoria van 

der Noetelen scilicet illam medietatem que sita est versus oriens atque 

medietatem hereditatis dicte Rot dictis domui et orto adiacentis item 

peciam terre dictam die Boegarts Acker ibidem cum hereditate dicta die 

Putte jamdicte pecie terre adiacente item peciam terre dictam die Groet 

Brake sitam ibidem item peciam terre dictam die Cleijn Brake cum 

medietate aqueductus dicti waterlaet siti juxta jamdictam peciam terre 

die Cleijn Brake vocatam tendentis ad locum dictum ten Heijlaer cum 

hereditatibus dictis Laren ibidem sitis infra aqueductum predictum item 

peciam terre dictam den Putacker sitam ibidem tendentem cum uno fine ad 

viam per quam itur ante habitationem Jacobi de Herzel versus Straten quas 

hereditates predictas dicti Jacobus Engbertus Johannes Johannes et 

Rutgherus erga Johannem de Coudenbergen predictum filium quondam 

Florencii de Coudenbergen ad pactum acquisierant pro hereditaria paccione 

XXV modiorum siliginis mensure de Oerscot prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Elizabeth filie quondam Willelmi de Audenhoven ad opus sui 

et ad opus Margarete sue sororis (dg: pro) filie eiusdem quondam Willelmi 

cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. 

Quo facto dicta (dg: Margareta) Elizabeth cum tutore palam recognovit sue 

fore voluntatis et in hoc consentiit quod dicti Jacobus Engbertus 

Johannes Johannes et Rutgherus diversas pacciones que ad dictum quondam 

Willelmum spectabant pro solutione dicte paccionis XXV modiorum siliginis 

predicto Johanni de Coudenbergen ad pignus imposuerant et obligaverant 

promittens dicta Elizabeth cum suo tutore predicto quod ipsa et dicta 
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Margareta eius soror omnes obligationes factas per predictos Jacobum 

Engbertum Johannem Johannem et Rutgherum (dg: de qui) super quibuscumque 

paccionibus dicti quondam Willelmi de Audenhoven antedicto Johanni de 

Coudenbergen pro solutione primodicte paccionis impositis ratas servare 

et promisit dicta Elizabeth cum tutore predicto quod ipsa predictos 

Jacobum Engbertum Johannem Johannem et Rutgherum ab omnibus et singulis 

promissionibus et obligationibus ligatoribus antedicto Johanni de 

Coudenbergen (dg: de) super predicta paccione (dg: factis) XXV modiorum 

factis quitabit et simplicter indempnem servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 213r 05 di 27-10-1405. 

Elizabeth dvw Willelmus van Audenhoven stemde in met de deling gedaan door 

Jacobus van Vladeracken, Engbertus Delft zvw Jacobus Aven zoen, Johannes 

Loijer, Gerardus zvw Arnoldus van Vladeracken, Zibertus van Hoculem, 

Johannes Broet en Goeswinus en zijn zuster Elizabeth, kvw Henricus Aben, 

van een huis, erf en erfgoed van wijlen Elizabeth van Vladeracken, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van het midden van de Vughterstraat voor het 

huis van Postel richting de Vismarkt, tussen een straatje dat daar loopt 

vanaf de eerstgenoemde weg naar de plaats gnd Uilenburg enerzijds en 

erfgoed van wijlen voornoemde Willelmus van Audenhoven anderzijds, welk 

huis en erf reikt vanaf eerstgenoemde straat tot aan het gemene water. Ze 

beloofde dat haar voornoemde zuster Margareta, zodra ze meerderjarig is, 

met de deling zal instemmen. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi de Audenhoven cum tutore divisioni facte 

per Jacobum de Vladeracken Engbertum Delft filium quondam Jacobi Aven 

zoen #Johannem Loijer# Gerardum filium quondam Arnoldi de Vladeracken 

Zibertum de Hoculem Johannem Broet et Goeswinum et Elizabeth eius sororem 

liberos quondam Henrici Aben de domo et area ac hereditate quondam 

Elizabeth de Vladeracken sita in Busco in vico tendente a medio vici 

Vuchtensis ante domum de Postula versus forum piscium inter quendam 

viculum ibidem tendentem a vico primodicto ad locum dictum Ulenborch ex 

uno et inter hereditatem dicti quondam Willelmi de Audenhoven ex alio et 

que domus et area tendit a vico primodicto usque ad (dg: vicum predictum 

in) #communem aquam# ut dicebat in omnibus et per omnia prout littere 

scabinorum in Busco desuper confecte continent (dg: ratam ac firmam) suum 

adhibuit consensum pariter et assensum promittens (dg: si) cum tutore 

super omnia #dicto Jacobo# huiusmodi divisionem ratam servare et quod 

ipsa dictam Margaretam eius sororem dum ad annos sue pubertatis 

pervenerit dicte divisioni faciet consentire et ipsam ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.213v. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: dinsdag 27-10-1405. 

 in crastino Sijmonis et Jude: donderdag 29-10-1405. 

 

BP 1184 f 213v 01 di 27-10-1405. 

Goeswinus Moedel van der Donc droeeg al zijn beesten en klein vee over aan 

Godefridus Berwout. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc omnes et singulas suas bestias et bona 

pecoralia legitime supportavit Godefrido Berwout promittens super omnia 

warandiam. Testes Jorden et Lucas datum in vigilia (dg: smo) Sij et Ju. 

 

BP 1184 f 213v 02 di 27-10-1405. 

Hr Henricus van Loen priester zvw Bernardus van Loen verkocht aan Johannes 

die Hoessche van Lijttoijen zvw Arnoldus en Lambertus van Uden zvw Hubertus 

van Uden een kamp, 3½ morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen een 

kamp gnd Dijnthersche Hoeve enerzijds en een kamp gnd die Lijtsche Hoeve 

anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd zegedijk en met het 

andere eind aan wijlen Marcilius van Os, belast met een b-erfcijns van 4 
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pond 10 schelling geld, en dijken gnd zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Dominus Henricus de Loen presbiter filius quondam Bernardi de Loen 

quendam campum tria et dimidium jugera terre continentem situm in (dg: 

parrochia de Nuwelant) loco dicto die Hoeven inter campum dictum die 

Dijnthersche Hoeve ex !ex uno et inter campum dictum die Lijtsche Hoeve 

ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: aqueductum domini nostri ducis et 

cum reliquo) aggerem dictum Zegedijc et cum reliquo fine ad hereditatem 

quondam Marcilii de Os ut dicebat hereditarie vendidit Johanni die 

Hoessche de Lijttoijen filio quondam Arnoldi et Lamberto (dg: filio) de 

Uden filio quondam Huberti de Uden promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario !quatuor librarum 

et decem solidorum monete et aggeribus dictis zegedijcken aqueductibus et 

fossatis ad premissa spectantibus. Testes Heijme et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 213v 03 di 27-10-1405. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 74 nieuwe Gelderse 

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

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

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori LXXIIII nu Gelre gulden 

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

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 213v 04 di 27-10-1405. 

Henricus die Haen zvw Johannes Borchman droeg over aan zijn broer Willelmus 

zvw voornoemde Johannes Borchman (1) 2 mud rogge b-erfpacht, maat van 

Bladel, met Kerstmis in Herentals te leveren, gaande uit (1a) erfgoederen, 

gnd een gelaege, met gebouwen, en met een aangelegen tuin, in Bladel, met 

een eind aan de straat en met een zijde aan Conrardus van Loeven, (1b) een 

stuk land, in Bladel, met een zijde aan Henricus van der Hofstat, welke 

pacht voornoemde Henricus verworven had van Johannes zvw Reijnerus Spaens 

soen van Herentals en Georgius gnd Jorijs sKemmers en Johannes Rombouts, 

zwagers van voornoemde Johannes zv Reijnerus, (2) voornoemde erfgoederen, 

waaruit de pacht gaat, welke erfgoederen eerstgenoemde Henricus 

gerechtelijk verworven had van broeder Nijcholaus subdeservitor van het 

huis van Postel, na schepenvonnis van Bladel. 

 

Henricus die Haen filius quondam Johannis Borchman duos modios bone et 

dative siliginis hereditarie paccionis juste mensure de Bladel solvendos 

anno quolibet nativitatis Domini et in Herentals tradendos ex (dg: uno it 

e) quibusdam hereditatibus dictis een gelaege cum suis edificiis in eo! 

consistentibus et cum orto sibi adiacente cum suis attinentiis sitis in 

parrochia de Bladel cum uno fine ad communem vicum et cum uno latere ad 

hereditatem (dg: Conrardi) Conrardi van Loeven atque ex una pecia terre 

sita in dicta parrochia cum uno latere ad hereditatem Henrici van der 

Hofstat quam paccionem dictus Henricus erga Johannem filium Reijneri 

quondam Spaens soen de Herentals Georgium dictum Jorijs sKemmers et 

Johannem Rombouts (dg: g) sororios dicti Johannis filii Reijneri 

acquisierat ut dicebat (dg: et quam paccionem) simul cum dictis 

hereditatibus ex quibus dicta paccio solvenda est (dg: ut dicebat) quas 

hereditates primodictus Henricus erga fratrem Nijcholaum subdeservitorem 

domus de Postula per judicem in Bladel mediante sententia scabinorum 

ibidem acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo (dg: die 

Haen) suo fratri filio dicti quondam Johannis Borchman promittens super 

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

et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 213v 05 di 27-10-1405. 

Laurentius die Hollander zv Henricus Scoenmaker beloofde aan Hubertus van 

Ghemert 10½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 
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oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Sint-Jan-Baptist 

aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Laurentius die Hollander #filius (dg: quondam) Henrici Scoenmaker# 

promisit super omnia #Huberto de Ghemert# decem et dimidium novos 

florenos Gelrie videlicet IX boddreger X Vlems placken aut XIII (dg: V) 

aude Vlems pro quolibet floreno computato seu valorem ad festum 

nativitatis beati Johannis baptiste proximum futurum persolvendos. 

Testes. 

 

BP 1184 f 213v 06 do 29-10-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus Gielijs soen verhuurde aan Geerlacus smid van Erpe ¼ 

deel dat aan hem behoort in een beemd, gnd die Molenbeemt, in Erp, naast de 

watermolen, tussen Leonius van Erpe zvw Petrus enerzijds en kvw Heijmannus 

Lonijs soen anderzijds, voor een periode van 8 jaar. De huur is betaald. 

 

Solvit II grossos. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Gielijs soen quartam partem ad se 

spectantem in quodam prato #dicto die Molenbeemt# sito in parrochia de 

Erpe juxta molendinum aquatile inter hereditatem Leonii de Erpe filii 

quondam Petri ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Heijmanni 

Lonijs soen ex alio ut dicebat locavit (dg: Gerardo) #Geerlaco# fabro de 

Erpe ab eodem ad spacium octo annorum proxime futurorum libere 

possidendam promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Testes Lu et Lucas datum in 

crastino Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 213v 07 do 29-10-1405. 

Voornoemde Geerlacus beloofde aan voornoemde Arnoldus 29 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager, 13 oude Vlaamsen of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Martinus over 8 jaar (za 11-11-1413) te betalen. De 

brief overhandigen aan Lucas van Erpe. 

 

Tradetur Luce de Erpe. Scabini noluerunt. (dg: Solvit I boddreger). 

Solvit I grossum. 

Dictus (dg: Gerardus) #Geerlacus# promisit super omnia dicto Arnoldo XXIX 

novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems vel X Vlems 

placken pro quolibet gulden computato a Martini proxime futuro ultra octo 

annos persolvendos. Testes datum supra. Tradatur (dg: dicto) Luce de 

Erpe. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 213v 08 do 29-10-1405. 

(dg: Leonius van Erpe gnd van P). 

 

(dg: Leonius de Erpe dictus de P). 

 

BP 1184 f 213v 09 do 29-10-1405. 

Laurentius Hollander zv Henricus schoenmaker van Lijttoijen beloofde aan 

Hubertus van Ghemert 10½ gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Laurentius Hollander filius Henrici (dg: Sco) sutoris de Lijttoijen 

promisit super omnia Huberto de Ghemert X et dimidium gulden IX boddreger 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 213v 10 do 29-10-1405. 

Leonius van Erpe van Ponsendael beloofde aan de secretaris, tbv Leonius en 

Margareta, nkv voornoemde Leonius, door hem verwekt bij Aleijdus van Dung, 

en tbv andere nkv door voornoemde Leonius verwekt of te verwekken bij 

voornoemde Aleijdis, een n-erfpacht van 30 mud rogge, Bossche maat, met 
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Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Leonius. Zou een van de natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat diens deel naar de andere kinderen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Leonius, tenzij hij intussen overlijdt. 

 

Leonius de Erpe de Ponsendael promisit super omnia habita et habenda mihi 

ad opus Leonii et Margarete puerorum naturalium dicti Leonii ab ipso et 

Aleijde (dg: de Dunggen pariter) de Dung pariter genitorum et 

quorumcumque aliorum puerorum naturalium ab ipso Leonio et dicta Aleijde 

pariter genitorum et generandorum quod ipse dabit et solvet dictis Leonio 

et Margarete et aliis pueris naturalibus predictis hereditariam paccionem 

XXX modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex omnibus et singulis bonis dicti Leonii habitis 

et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis tali annexa 

conditione si aliquis dictorum puerorum naturalium tam genitorum quam 

generandorum ab hoc seculo decesserit nulla prole legitima superviva 

remanente quod tunc pars ipsius decedentis ad alios eorundem devolvetur 

et succedat. Testes datum supra. Tradatur dicto Leonio nisi interim 

decesserit. 

 

1184 f.214r. 

 in crastino Sijmonis et Jude: donderdag 29-10-1405. 

 

BP 1184 f 214r 01 do 29-10-1405. 

Nijcholaus Huben soen en Johannes van Orten beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 60 Franse kronen, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) 

te betalen op straffe van 3. 

 

Nijcholaus Huben soen et Johannes de Orten promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo ad opus etc LX Vrancrijc cronen (dg: vel) ad 

pasche proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes Lu et Henricus 

datum in crastino Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 214r 02 do 29-10-1405. 

Johannes van Bruheze verkocht aan Walterus zv Henricus Stocs van Helmont 

een beemd, in Helmond, tussen Johannes Mijchiels enerzijds en Arnoldus 

Bouts anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, belast 

met 12 penning nieuwe cijns aan de heer van Helmond. 

 

Solvit IX grossos. 

Johannes de Bruheze quoddam pratum situm in Helmont inter hereditatem 

Johannis Mijchiels ex uno et inter hereditatem Arnoldi Bouts ex alio 

tendens cum uno fine ad aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Henrico Stocs de Helmont ad opus) Waltero (dg: -i) filii 

dicti Henrici #Stocs de Helmont# promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis XII denariis novi census 

domino de Helmont exinde solvendis. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 03 do 29-10-1405. 

Goeswinus Moedel van der Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 04 do 29-10-1405. 

Arnoldus van den Goer en Willelmus Sporken, poorters etc, verklaarden dat 

Wenemarus zvw Johannes van Weert buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten is geweest van zijn moeder Hilla wv voornoemde Johannes en Johannes 

Gerongs thans ev voornoemde Hilla, gedurende 6 weken 3 dagen nadat 

voornoemde Wenemarus was geëmancipeerd door voornoemde Hilla en Johannes 

Gerongs. 
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Solvit Wenemarus. Duplicetur. Unam habebit Moedel. 

Nos Gheel et Henricus scabini etc notum facimus universis quod coram 

nobis Arnoldus van den Goer et Willelmus Sporken opidani etc deposuerunt 

quod (dg: Johannes filius) Wenemarus filius quondam Johannis de Weert 

fuit extra domum convictum et expensos Hille sue matris (dg: et Johannis) 

relicte eiusdem quondam Johannis et Johannis Gerongs nunc mariti legitimi 

dicte Hille per spacium sex septimanarum et trium dierum postquam ipse 

Wenemarus a prefatis Hilla et Johanne Gerongs fuerat emancipatus. (dg: 

testes) datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 05 do 29-10-1405. 

Voornoemde Johannes Gerongs en Hilla droegen over aan voornoemde Wenemarus 

het vruchtgebruik dat voornoemde Hilla heeft in alle goederen, die aan 

voornoemde Wenemarus waren gekomen na overlijden van zijn voornoemde vader 

Johannes, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Hilla. De brief overhandigen aan Moedel Bertouts soen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Gerongs et Hilla cum eodem tamquam cum tutore usufructum 

dicte Hille competentem in omnibus et singulis bonis que dicto Wenemaro 

de morte dicti quondam Johannis sui patris successione sunt advoluta et 

post mortem eiusdem Hille successione sunt advolvenda ut dicebant 

legitime supportaverunt dicto Wenemaro promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Jorden et 

Jacobus datum supra. Tradatur Moedel Bertouts soen. 

 

BP 1184 f 214r 06 do 29-10-1405. 

Willelmus zvw Ghibo van den Gheijne droeg over aan zijn tante Katherina dvw 

Willelmus van den Gheijne zijn deel in een beemd van wijlen voornoemde 

Willelmus van den Gheijne, in Tilburg, naast de dijk gnd die Veedijc, 

tussen wijlen Bruijstinus van Andel enerzijds en voornoemde dijk gnd den 

Veedijc anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen voornoemde 

Bruijstinus en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Ghibonis van den Gheijne totam partem sibi 

competentem in quodam prato quondam Willelmi van den Gheijne sito in 

parrochia de Tilborch juxta aggerem dictum die Veedijc inter hereditatem 

#quondam# Bruijstini de Andel ex uno et inter dictum aggerem den Veedijc 

vocatum ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti (dg: B) 

quondam Bruijstini (dg: ut) et cum reliquo fine ad communitatem ut 

dicebat hereditarie supportavit Katherine sue matertere filie dicti 

quondam Willelmi van den Gheijne promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 07 do 29-10-1405. 

Johannes Broc zvw Rodolphus Broc verkocht aan Johannes Hals een hofstad, in 

Hintham, tussen voornoemde Johannes Hals enerzijds en wijlen Walterus 

Neijser, later wijlen Johannes Heijme, anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts aan Willelmus Hels, belast met (1) een b-erfcijns 

van 10 schelling geld aan Godefridus van Rode, (2) een b-erfcijns van 8 

schelling aan dekaan en kapittel in Den Bosch. 

 

Johannes Broc filius quondam Rodolphi Broc quoddam domistadium situm in 

Hijntham inter hereditatem Johannis Hals ex uno et inter hereditatem 

quondam (dg: Aleij) Walteri Neijser que postea ad Johannem (dg: ?f) 

quondam Heijme spectabat ex alio tendens a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Willelmi Hels ut dicebat hereditarie vendidit (dg: dicebat 

hereditarie vendidit) Johanni Hals predicto promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu 

X solidorum monete Godefrido de Rode et hereditario censu (dg: vi) octo 
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solidorum decano et capitulo in Busco exinde solvendis. Testes Jorden et 

Lucas datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 08 do 29-10-1405. 

Voornoemde Johannes Hals beloofde aan voornoemde Johannes Broc vanaf nu te 

betalen een b-erfcijns van 10 schelling geld, te betalen aan de investiet 

van de kerk van de begijnen in Den Bosch of aan een altaar in die kerk, 

gaande uit een hofstad van wijlen Johannes van den Reijndonc, die nu 

behoort aan voornoemde Johannes Hals, in Hintham, tussen voornoemde 

Johannes Hals enerzijds en Willelmus Hals anderzijds. 

 

Dictus Johannes Hals promisit super omnia dicto Johanni Broc quod ipse 

Johannes Hals hereditarium censum X solidorum monete (dg: quem) investito 

ecclesie beghinarum in Busco seu cuidam altari in eadem ecclesia sito 

annuatim sat.. solvendum ex quodam domistadio quondam Johannis van den 

Reijndonc (dg: sito in Hijntham) nunc ad dictum Johannem Hals spectante 

sito in Hijntham inter hereditatem dicti Johannis Hals ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Hals ex alio ut dicebat exnunc deinceps singulis 

annis et perpetue taliter dabit et solvet (dg: investito pro tempore) 

illi vel illis cui vel quibus huiusmodi census annuatim fuerit solvendus 

quod nec dicto Johanni Broc nec ad et supra eius bona quecumque dampna 

exinde non eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 09 do 29-10-1405. 

Johannes Witloc verkocht aan Gerardus Monic, tbv zijn moeder Aleijdis wv 

Martinus Monic, de helft die aan hem behoort in 2 bunder beemd, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Langdonc, tussen erfgoed gnd der Monic Broec 

enerzijds en kinderen gnd Lemmens Kijnderen anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen Gerardus Witloc en met het andere eind aan voornoemde 

kinderen, van welke 2 bunder de andere helft behoort aan Petrus Witloc bv 

voornoemde Johannes, deze helft belast met 1 oude groot aan de hertog. 

 

Johannes Witloc medietatem ad se spectantem in duobus bonariis prati 

sitis in parrochia de Helvoert ad locum dictum Langdonc inter hereditatem 

dictam der Monic Broec ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Lemmens Kijnderen ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem quondam 

Gerardi Witloc et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum predictorum 

#in ea quantitate qua ibidem sita est# de (dg: quo) quibus duobus 

bonariis prati reliqua medietas ad Petrum Witloc fratrem dicti Johannis 

pertinere dinoscitur ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Monic ad 

opus Aleijdis sue matris relicte quondam Martini Monic promittens super 

omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere excepto uno 

grosso antiquo domino duci ex dicta medietate solvendo. Testes Lucas et 

Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 214r 10 do 29-10-1405. 

Walterus Bac zvw Johannes Glavijman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Bac filius quondam Johannis Glavijman prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.214v. 

 in crastino Sijmonis et Jude: donderdag 29-10-1405. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1405. 

 

BP 1184 f 214v 01 do 29-10-1405. 

Agnes dvw Petrus Koecman van Os verkocht aan Henricus zvw Godefridus van 

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

tuin, in Hees, naast voornoemde Henricus enerzijds en strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan voornoemde Henricus, belast met een cijns aan de kerk 
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van Hees. 

 

Agnes (dg: relicta) filia quondam Petri Koecman de Os cum tutore terciam 

partem ad se spectantem in domo domistadio et orto sitis in parrochia de 

Hees (dg: ai) inter hereditatem (dg: Willelmi de Ouden ex uno Kuijc ex 

uno) Henrici filii quondam Godefridi de Rijsingen calciferratoris ex uno 

(dg: et inter) latere coadiacentem tendentibus a communi platea ad 

hereditatem dicti Henrici ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu ecclesie de Hees exinde solvendo ut dicebat. Testes Lucas 

et Egidius datum in crastino Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 214v 02 do 29-10-1405. 

Mijchael zvw Johannes Loden soen droeg over aan zijn zoon Johannes zijn 

vruchtgebruik in (1) een huis en tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Johannes van 

Kessel anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) een stuk 

weide, ter plaatse gnd Dungen, tussen Baudewinus Claes soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Mijchael filius quondam Johannis Loden soen usufructum sibi competentem 

in domo et orto sitis (dg: in p) infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum Dungen inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Kessel ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam atque in quadam pecia pascue dicte weijde sita ad dictum 

locum Dungen vocatum inter hereditatem Baudewini Claes soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat legitime supportavit Johanni 

suo filio promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 214v 03 do 29-10-1405. 

Voornoemde Johannes zv Mijchael zvw Johannes Loden soen droeg over aan zijn 

voornoemde vader Mijchael het deel dat aan hem behoort en na overlijden van 

voornoemde Mijchael zal behoren in alle huisraad en gebruiksvoorwerpen, die 

voornoemde Mijchael thans bezit, en in alle goederen die voornoemde 

Mijchael zal verwerven. De brief overhandigen aan Theodericus van Zeelst 

snijder. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes totam partem et omne jus sibi competentes et post mortem 

dicti Mijchaelis competituras in omnibus et singulis domiciliis et 

utensilibus que dictus Mijchael ad presens tenet et possidet atque in 

omnibus et singulis bonis et rebus #que dictus Mijchael# in posterum 

acquiret ut dicebat hereditarie supportavit dicto Mijchaeli (dg: 

promittens) suo patri promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. Tradatur Theoderico de Zeelst sartori. 

 

BP 1184 f 214v 04 do 29-10-1405. 

Florencius van Aa en zijn broer Gerardus, kv hr Willelmus van Aa ridder, 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 30 Engelse nobel met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Florencius (dg: et n) de Aa et Gerardus eius frater liberi domini 

Willelmi de Aa militis promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis 

etc XXX Engels nobel ad (dg: pascha) #nativitatis Domini# proxime futurum 

persolvendos sub pena (dg: I) I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 214v 05 do 29-10-1405. 

Nijcholaus Wouters soen van Maren en zijn kleinzoon/neef Walterus zvw 



Bosch’ Protocol jaar 1405 08.  42 

 

Johannes Wouters soen verkochten aan Elizabeth ev Ludovicus Daems soen van 

Maren, tbv voornoemde Ludovicus, ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd 

Aabeemdde, tussen Gerardus Valken soen enerzijds en Bertradis wv Goeswinus 

Rutten soen anderzijds, strekkend vanaf een weg aldaar tot aan de sloot die 

hoort bij een tuin aldaar, belast met een vadem maasdijk die bij de ½ 

morgen hoort, in Maren, naast de molen aldaar, tussen de dijk van erfg vw 

Henricus Veren Oden soen en de dijk van Arnoldus Coman, en met waterlaten. 

 

Solvit. 

Nijcholaus Wouters soen de Maren et Walterus eius nepos filius quondam 

Johannis Wouters soen dimidium juger terre situm in parrochia de Maren in 

loco dicto Aabeemdde inter hereditatem Gerardi Valken soen ex uno et 

inter hereditatem Bertradis relicte quondam Goeswini Rutten soen ex alio 

(dg: in) tendens a quadam (dg: fossato ad a) via ibidem ad (dg: quodam) 

fossatum spectantem ad quendam ortum ibidem situm in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebant hereditarie vendiderunt Elizabeth (dg: 

relicte) uxori Ludovici Daems soen de Maren ad opus eiusdem Ludovici 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis una mensura dicta vadem aggeris Mose ad ipsum dimidium juger 

terre spectante sito in parrochia de Maren juxta molendinum ibidem (dg: 

atque aqueductibus et sluijsis ad ipsum spectantibus) inter (dg: he) 

aggerem heredum quondam Henrici Veren Oden soen et inter aggerem Arnoldi 

Coman et aqueductibus ad ipsum spectantibus. Testes Jorden et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 214v 06 do 29-10-1405. 

De broers Godefridus en Ghisbertus, kvw Walterus Grieten soen, Mijchael 

Nodeken ev Heijlwigis, en Gerardus Hillen soen ev Oda, dvw voornoemde 

Walterus, Walterus zvw Godefridus Grieten soen, de broers Henricus en 

Ghibo, kvw Henricus Coelborner, Walterus van den Berge ev Aleijdis, Ghibo 

Weijhaze ev Elizabeth, en Johannes zv Willelmus Peters soen van Engelen ev 

Katherina, dvw voornoemde Henricus, verkochten aan Mechtildis wv Gerardus 

Berkelman ½ bunder land van wijlen Ghibo Grieten soen, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, naast de plaats gnd die Voirt, tussen 

erfg van Walterus zvw Henricus Steenken enerzijds en erfg vw voornoemde 

Walterus Grieten soen anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan 

wijlen Johannes van Brolijo, belast met (1) 7 penning nieuwe cijns aan de 

hertog, (2) 1 oude Vlaamse groot aan de kerk van Sint-Lambertus in Vught, 

(3) een b-erfpacht van 1 zester rogge aan dezelfde kerk. 

 

Solvit. 

Godefridus Ghisbertus fratres liberi quondam Walteri Grieten soen 

Mijchael Nodeken maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris #et# 

Gerardus Hillen soen maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filiarum 

dicti quondam Walteri {rest van de regel opgevuld met een horizontale 

streep} 

Walterus filius quondam Godefridi Grieten soen Henricus et Ghibo fratres 

liberi quondam Henrici Coelborner Walterus van den Berge maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris Ghibo Weijhaze maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Johannes filius (dg: q) Willelmi Peters soen de 

Engelen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti 

quondam Henrici dimidium bonarium (dg: prati) terre quondam Ghibonis 

Grieten soen situm in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum 

Crumvoirt juxta locum dictum die Voirt inter hereditatem heredum Walteri 

filii quondam Henrici Steenken ex uno et inter hereditatem heredum dicti 

quondam Walteri Grieten soen ex alio (dg: ut dicebat) tendens (dg: ab) a 

communi platea ad hereditatem quondam Johannis de Brolijo ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Mechtildi relicte quondam Gerardi Berkelman 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis septem denariis novi censu domino duci et uno grosso antiquo 

Flandrensi ecclesie sancti Lamberti in Vucht et hereditaria paccione 
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unius sextarii siliginis eidem ecclesie exinde solvendis ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 214v 07 vr 06-11-1405. 

Voornoemde Mechtildis droeg het voornoemde over aan Egidius zvw Henricus 

Wouters soen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicta Mechtildis cum tutore premissa supportavit Egidio (dg: He) filio 

quondam Henrici Wouters soen promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Heijme 

datum (dg: sexta post) in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 214v 08 vr 30-10-1405. 

Johannes zvw Henricus van Herlaer molenaar verkocht aan Willelmus Mathijs 

soen van Hijntham (1) de helft van een kamp, gelegen naast de 

Hinthamerdijk, beiderzijds tussen de gemeint, achter strekkend aan Walterus 

van Hijntham en voor aan erfgoed van de stad Den Bosch, met de sloot die 

bij deze helft hoort, (2) de helft van de windmolen die op voornoemd kamp 

staat, {f.215r} welk kamp en windmolen voornoemde Johannes gekocht had van 

Lambertus zvw Johannes van Herlaer timmerman, geheel het kamp en de 

windmolen belast met (a) 1 Rijnse gulden aan de hertog, (b) een b-erfcijns 

van 6 Brabantse dobbel aan erfg vw Nijcholaus Scilder, (c) een b-erfpacht 

van 3 mud rogge aan Arnoldus van Zidewijnden, (d) een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, aan erfg vw Johannes Nellen, (e) een b-erfpacht van ½ mud rogge aan 

Johannes Bloijs, (f) een b-erfcijns van 3 pond aan Theodericus Schout, van 

welke cijnzen en pachten de verkoper één helft en de koper de andere helft 

zal betalen en leveren. Koper en verkoper zullen de molen voor gezamenlijke 

rekening genckechtich draaiend houden. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Herlaer multoris medietatem cuiusdam 

campi siti juxta aggerem Hijnthamensem inter communitatem ex utroque 

latere coadiacentem tendentis retro ad hereditatem Walteri de Hijntham et 

ante ad hereditatem opidi de Busco cum fossato ad dictam medietatem 

spectante atque medietatem molendini venti in dicto campo consistentis 

 

1184 f.215r. 

 sexta post Sijmonis et Jude: vrijdag 30-10-1405. 

 in vigilia omnium sanctorum: zaterdag 31-10-1405. 

 

BP 1184 f 215r 01 vr 30-10-1405. 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

quos campum et molendinum venti dictus Johannes erga Lambertum filium 

quondam Johannis de Herlaer carpentarii emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Willelmo Mathijs soen de Hijntham 

supportavit cum litteris et aliis et jure occacione promittens super 

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

hereditario censu (dg: sex Brabant dobbel) unius Rijnsche gulden domino 

duci et hereditario censu sex Brabant dobbel heredibus quondam Nijcholai 

Scilder et hereditaria (dg: censi) paccione trium modiorum siliginis 

Arnoldo de Zidewijnden et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis #heredibus quondam Johannis Nellen# (dg: ex) et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis Johanni Bloijs et hereditario censu 

trium librarum Theoderico Schout ex (dg: -in) dictis integris (dg: 

molendino venti) campo et molendino venti de jure solvendis (dg: et quod) 

de quibus censibus et paccionibus dictus venditor (dg: et dictus) unam 

medietatem et dictus emptor reliquam medietatem solvere tenebuntur ut 

ipsi mutuo recognoverunt promiserunt insuper dicti venditor et emptor 

(dg: quod ipsi pred) mutuo hincinde super omnia quod ipsi predictum 

molendinum venti cum suis attinentiis exnunc deinceps perpetue (dg: in 

bona dispositione et) volubile quod exponetur genckechtich in bona 
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dispositione tenebunt et servabunt sub eorum communibus expensis et 

laboribus. Testes Lu et Lucas datum sexta post Sij et Jude. 

 

BP 1184 f 215r 02 vr 30-10-1405. 

Wenemarus zvw Johannes van Weert, door voornoemde Johannes verwekt bij zijn 

vrouw Hilla dvw Ghevardus nzvw hr Ghevardus van Duerne ridder, verkocht aan 

Goeswinus Moedel zv Bertoldus ¾ deel dat aan hem behoort in een b-erfcijns 

van 4 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit goederen gnd die 

Aude Aahorst en die Nuwe Aahorst, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Boerdonc, welke cijns wijlen voornoemde Ghevardus gekocht had van Johannes 

zvw Gerardus van Herende. Voornoemde Wenemarus beloofde dat zijn broer 

Ghevardus, zv voornoemde Hilla en wijlen Johannes van Weert, afstand zal 

doen zodra hij in de stad Den Bosch is teruggekeerd. 

 

Wenemarus filius quondam Johannis de Weert ab eodem Johanne et Hilla eius 

uxore filia quondam Ghevardi filii naturalis domini quondam Ghevardi de 

Duerne #militis# pariter genitus tres quartas partes ad ipsum spectantes 

in hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie (dg: 

pasche) #penthecostes# de bonis die Aude Aahorst et die Nuwe Aahorst 

vulgariter nominatis sitis in parrochia de Beke prope Arle ad locum 

dictum Boerdonc atque ex edificiis terris pratis pascuis ad predicta bona 

spectantibus necnon de ceteris eorundem bonorum attinentiis singulis et 

universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli consistentibus sive sitis quem censum dictus quondam Ghevardus erga 

Johannem filium quondam Gerardi de Herende emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Goeswino Moedel filio Bertoldi supportavit 

cum litteris et jure promittens super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Ghevardi et dictorum Hille et quondam Johannis de Weert et quorumcumque 

heredum eorundem quondam Ghevardi et Johannis de Wert et Hille predicte 

deponere et quod ipse Ghevardum suum fratrem filium dictorum Hille et 

quondam (dg: Ghevar) Johannis de Weert quamcito infra opidum de Busco 

redierit super predictis (dg: cen) tribus quintis partibus et jure ad 

opus dicti emptoris hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 215r 03 vr 30-10-1405. 

Johannes Geronc4 verkocht aan voornoemde Goeswinus Moedel ¼ deel van 

voornoemde cijns, welk ¼ deel voornoemde Johannes verworven had van 

Ghevardus zvw Ghevardus nzvw hr Ghevardus van Duerne ridder. 

 

Johannes Geronc quartam partem dicti census (dg: ?lo) quam quartam partem 

(dg: dictus) idem Johannes erga Ghevardum filium quondam Ghevardi filii 

naturalis domini quondam Ghevardi de Duerne militis acquisierat prout in 

litteris hereditarie (dg: sup) vendidit dicto Goeswino Moedel supportavit 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et oblgationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 215r 04 za 31-10-1405. 

Voornoemde Wenemarus zvw Johannes van Weert, door voornoemde Johannes 

verwekt bij zijn vrouw Hilla dvw Ghevardus nzvw hr Ghevardus van Duerne 

ridder, droeg over aan Johannes Geronc, tbv voornoemde Hilla voor de duur 

van haar leven en niet langer, alle goederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn voornoemde moeder Hilla, uitgezonderd 3 pond 

b-erfcijns. 

 

Solvit. 

Dictus Wenemarus omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam 

Johannis sui patris advoluta et post mortem dicte Hille sue matris 

                         
4 Zie ← BP 1184 f 214r 04 do 29-10-1405, Johannes Geronc (*) Hilla wv Johannes van Weert. 
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advolvenda (dg: ut dicebat) exceptis tribus liberis hereditarii census ut 

dicebat legitime supportavit Johanni Geronc (dg: ad) ad opus dicte Hille 

ab ipsa Hilla ad eius vitam et non ultra possidenda promittens super 

omnia ratam servare. Testes Gheel et Jacobus datum in vigilia omnium 

sanctorum. 

 

BP 1184 f 215r 05 vr 30-10-1405. 

Johannes Vrient en Nijcholaus zvw Lambertus van Enghelant, poorters van Den 

Bosch, verklaarden dat Henricus zv Martinus zvw Martinus Luden soen buiten 

het huis, de leefgemeenschap en kosten is geweest van zijn voornoemde 

vader, gedurende 6 weken 3 dagen, vanaf de tijd dat hij geëmancipeerd werd. 

 

Solvit. 

Nos Jorden #et# Gheel (dg: et) scabini etc notum facimus quod coram nobis 

Johannes Vrient et Nijcholaus filius #quondam# Lamberti de Enghelant 

opidani opidi de Busco sub eorum juramentis tactis etc ad requestam 

judicis concorditer deposuerunt quod Henricus filius Martini filii 

quondam Martini Luden soen fuerat extra domum convictum et expensos dicti 

(dg: J) sui patris per spacium sex septimanarum et trium dierum a tempore 

etc quo ipse fuerat emancipatus. Datum sexta post Sij et Jude. 

 

1184 f.215v. 

 in crastino omnium sanctorum: maandag 02-11-1405. 

 sabbato post Leonardi: zaterdag 07-11-1405. 

 secunda post Martini: maandag 16-11-1405. 

 sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1405. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1405. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 28-11-1405. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1405. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1405. 

 

BP 1184 f 215v 01 na 01-10-1405. 

Contracten van ontvangsten van de stad Den Bosch in het jaar 1405. 

 

Contractus receptorum opidi de Busco anno CCCCmo quinto. 

 

BP 1184 f 215v 02 na 01-10-1405. 

Ghisbertus5 zvw Rutgherus van Vlijmen en Otto zvw Willelmus Otten soen 

beloofden aan Danijel Roesmont, tbv hem en Bartholomeus Spijerinc, 178 oude 

schilden in vier termijnen te betalen, met Kerstmis (vr 25-12-1405), Pasen 

(zo 11-04-1406), Sint-Jan (do 24-06-1406) en Sint-Remigius (vr 01-10-1406), 

op de manier waarop accijnzen van de stad gewoonlijk beloofd worden. 

 

Ghisbertus filius quondam Rutgheri de Vlijmen et Otto filius quondam 

Willelmi Otten soen promiserunt indivisi super omnia Danijeli Roesmont ad 

opus sui et ad opus Bartholomei Spijerinc #seu alterius eorum# centum et 

LXXVIII aude scilde (dg: ad q) pro una quarta parte nativitatis Domini et 

altera quarta parte pasche et pro 3a quarta parte Johannis et pro reliqua 

quarta parte Remigii proxime futurum persolvendos in omni forma qua 

assisia dicti opidi promitti solent. Testes Jorden et Lucas. 

 

BP 1184 f 215v 03 ma 02-11-1405. 

Henricus Gleijns, Mathijas6 Werneer, Ambrosius Gerijts soen, Gerardus zvw 

Conrardus Writer en Anthonius van Berlikem beloofden aan Danijel Roesmont 

en Bartholomeus Spijrinc 15½ oude schild in voornoemde 4 termijnen te 

betalen. 

 

                         
5 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Gibe Rutten 
vischtol LXXXIX sc. 
6 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Thijs Werner 
wolpacht VII½ sc I quartier. 
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Henricus Gleijns Mathijas Werneer Ambrosius Gerijts soen Gerardus filius 

quondam Conrardi Writer et Anthonius de Berlikem promiserunt indivisi 

super omnia #Danijeli Roesmont# Bartholomeo Spijrinc ad opus sui et ad 

opus Danijelis Roesmont seu ad opus alterius eorum quindecim #et 

dimidium# aude scilde (dg: at) ad dictos quatuor terminos persolvendos. 

Testes Jorden et Vladeracken datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 215v 04 ma 02-11-1405. 

Voornoemde Henricus Gwijns7 en zijn medeschuldenaren beloofden aan 

voornoemde Danijel en Bartholomeus 52 oude schilden in voornoemde 4 

termijnen te betalen. 

 

Dictus Henricus Gwijns! et sui condebitores jamdicti promiserunt indivisi 

super omnia dicto (dg: Bartholomeo) Danijeli et Bartholomeo ad opus eorum 

seu alterius eorundem LII aude scild ad dictos terminos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 215v 05 za 07-11-1405. 

Bertoldus8 Berthouts soen en Johannes van Scijnle beloofden aan voornoemde 

Bartholomeus, tbv hem en voornoemde Danijel, 17½ oude schild in voornoemde 

4 termijnen te betalen. 

 

Bertoldus Berthouts soen et Johannes de Scijnle promiserunt indivisi 

super omnia dicto Bartholomeo ad opus sui et dicti Danijelis seu alterius 

eorum XVII et dimidium aude scilde ad dictos terminos persolvendos. 

Testes Lucas et Heijme datum sabbato post Leonardi. 

 

BP 1184 f 215v 06 ma 16-11-1405. 

Johannes9 Berwout zvw Johannes, Ghisbertus van Yperen, Godefridus van 

Orthen en zijn broer Johannes, kvw Willelmus van Orthen, Willelmus van 

Volkel, Arnoldus Stamelart van Uden en Gerisius zv Godefridus van Rode 

beloofden aan voornoemde Bartholomeus, tbv hem en voornoemde Danijel, 1540 

oude schilden. 

 

Johannes Berwout filius quondam Johannis Ghisbertus de Yperen Godefridus 

de Orthen #et Johannes eius frater liberi quondam Willelmi de Orthen# 

Willelmus de Volkel Arnoldus Stamelart de Uden et Gerisius filius 

Godefridi de Rode (dg: et Johannes) promiserunt indivisi super omnia 

dicto Bartholomeo ad opus etc XVc et XL aude scilde. Testes Jorden et 

Gheel datum 2a post Martini. 

 

BP 1184 f 215v 07 ma 16-11-1405. 

Voornoemde Johannes Berwout beloofde voornoemde Gerisius schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Berwout promisit super omnia dictum Gerisium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 215v 08 ma 16-11-1405. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde voornoemde Arnoldus Stamelart schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Ghisbertus promisit dictum Arnoldum Stamelart indempnem servare. 

                         
7 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Heijn Gleijns 
kezepacht XXVI sc. 
8 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Bertout 
Bertouts soen witleder pacht  VIII½ sc I quart. 
9 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item die selve 
{Jan Reijnbrant} bier assijs VIIc LXX sc. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 215v 09 ma 16-11-1405. 

Lambertus van den Laer beloofde voornoemde Willelmus van Volkel schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

(dg: V) Lambertus van den Laer promisit Willelmum de Volkel predictum 

indempnem servare. Testes #datum# supra. 

 

BP 1184 f 215v 10 vr 27-11-1405. 

Petrus de Weduwen10, Johannes Fock en Margareta wv Jacobus van Campen 

beloofden aan Bartholomeus Spijerinc, tbv hem en Danijel Roesmont, 56 oude 

schilden, geld van de keizer of geld van de koning van Frankrijk of de 

waarde in voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Petrus de Weduwen Johannes Fock et Margareta relicta quondam Jacobi de 

Campen promiserunt indivisi super omnia Bartholomeo Spijerinc ad opus sui 

et ad opus Danijelis Roesmont seu ad opus alterius eorundem LVI aude 

scilde monete cesaris vel monete regis Francie vel valorem ad dictos 

quatuor terminos persolvendos. Testes Henricus et Jacobus datum (dg: in) 

sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 215v 11 za 19-12-1405. 

Voornoemde Johannes Fock11 en Margareta beloofden aan voornoemde 

Bartholomeus, tbv hem en Danijel Roesmont, 37¾ oude schild van gelijke 

waarde in voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Dicti Johannes Fock et Margareta promiserunt indivisi dicto Bartholomeo 

ut supra (dg: octo et dimidium aude XXX et dimidium aude scilde) #XXXVII 

aude scilde et tres quartas partes unius# similis valoris ad dictos 

terminos persolvendos. Testes Egidius et Heijme datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1184 f 215v 12 za 19-12-1405. 

Petrus der Weduwen en Johannes Pels zvw Henricus Pels beloofden aan 

voornoemde Bartholomeus en Danijel 44 oude schilden van gelijke waarde in 

voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Petrus der Weduwen et Johannes Pels filius quondam Henrici Pels #(dg: et 

dicta Margareta)# promiserunt indivisi super omnia dicto Bartholomeo #et 

Danijeli# ut supra XLIIII aude scilde similis valoris ad dictos terminos 

persolvendos. 

 

BP 1184 f 215v 13 vr 27-11-1405. 

Johannes van Audehoesden, Mathijas van Oijen, Robbertus van Neijnsel en 

Paulus verwer zvw Johannes Lemmens soen van Helvoert beloofden aan Danijel 

Roesmont en Bartholomeus Spijerinc 202 oude schilden12 in voornoemde 4 

termijnen te betalen. 

 

Johannes de Audehoesden Mathijas de Oijen Robbertus de Neijnsel et Paulus 

(dg: Lemm) #tinctor# filius quondam Johannis Lemmens soen de Helvoert 

promiserunt indivisi super omnia Danijeli Roesmont et Bartholomeo 

Spijerinc #{in linker marge:} seu eorum alteri# ducentos et duos aude 

scilde (dg: dicti mi a) ut supra ad dictos terminos persolvendos. Testes 

                         
10 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Peter der 
Weduwen mede assijs XXVIII sc. 
11 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Jan Foc aude 
cleder pacht III½ sc ½ quartier … Item Jan Foc die honichmaet IIII sc I quartier … Item Jan 

Foc die Weetmaet XI sc. 
12 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, mogelijk: Item 
Claes van Eijndoven weverpacht C I sc. 
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Jorden et Henricus datum sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 215v 14 vr 27-11-1405. 

De eerste twee beloofden de andere twee schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

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

 

BP 1184 f 215v 15 za 28-11-1405. 

Gerardus zv Johannes Zebrechts13, Arnoldus Jans soen en Johannes van den 

Bosch de jongere beloofden aan voornoemde Danijel en Bartholomeus 168 oude 

schilden voornoemd geld in voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Gerardus filius Johannis Zebrechts Arnoldus Jans soen et Johannes van den 

Bosch junior promiserunt indivisi super omnia Danijel! et Bartholomeo 

predictis seu eorum alteri centum LXVIII aude scilde dicte monete ad 

dictos terminos persolvendos. Testes Jorden et Jacobus datum sabbato post 

Katherine. 

 

BP 1184 f 215v 16 di 01-12-1405. 

Gerardus Barniers soen, zijn broer Theodericus, Thomas van de Kelder, 

Thomas van Gravia en Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofden aan Danijel 

Roesmont, tbv hem en Bartholomeus Spijerinc, 151 oude schilden als boven in 

voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Gerardus Barniers soen Theodericus eius frater Thomas de Penu Thomas de 

Gravia #et# Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc promiserunt 

indivisi super omnia Danijeli Roesmont ad opus sui et ad opus Bartholomei 

Spijerinc seu ad opus alterius eorundem centum et LI aude scilde ut supra 

ad dictos terminos persolvendos. Testes Jorden et Henricus datum in 

crastino Andree. 

 

BP 1184 f 215v 17 di 01-12-1405. 

De twee eersten beloofden de drie anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

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

 

BP 1184 f 215v 18 vr 11-12-1405. 

Henricus van Arkel, Gerardus van Ophoven en Johannes zvw Laurencius Peter 

Oirs beloofden aan voornoemde Danijel, tbv hem en Bartholomeus Spijerinc, 

100 oude schilden14 als boven in voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Henricus de Arkel Gerardus de Ophoven et Johannes filius quondam 

Laurencii Peter Oirs promiserunt indivisi super omnia dicto Danijeli ad 

opus etc centum aude scilde (dg: ad) ut supra. Testes Heijme et Jacobus 

datum sexta post conceptionis. 

 

1184 f.216r. 

 sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1405. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 

BP 1184 f 216r 01 vr 18-12-1405. 

Gerardus Bits15 en Petrus zvw Egidius Gheleijns beloofden aan Bartholomeus 

Spijrinc, tbv hem en voornoemde Danijel, 20 oude schilden in voornoemde 4 

                         
13 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Gherijt Jan 
Zebrechts soens soen die craen LXXXIIII sc. 
14 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, mogelijk: Item 
Hein Polslauwer smaut assijs L sc. 

15 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Gherijt Bits 
zaut ende herinc assijs ende zaut ende herinc pacht X sc. 
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termijnen te betalen. 

 

Gerardus Bits Petrus filius quondam Egidii Gheleijns promiserunt indivisi 

super omnia Bartholomeo Spijrinc ad opus sui et Danijelis predicti XX 

aude scilde ad dictos terminos persolvendos. Testes Heijme et Jacobus 

datum sexta post Lucie. 

 

BP 1184 f 216r 02 vr 18-12-1405. 

Johannes van Helvoert16 zvw Henricus molenaar, Andreas zvw Willelmus van 

Straten, Johannes Zadellere en Bertoldus Berthouts soen beloofden aan 

voornoemde Bartholomeus, tbv hem en voornoemde Danijel, 142 oude schilden 

in voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Johannes van Helvoert filius quondam Henrici multoris et Andreas filius 

quondam Willelmi de Straten et Johannes Zadellere et Bertoldus Berthouts 

soen promiserunt indivisi dicto Bartholomeo ad opus sui et dicti 

Danijelis seu alterius eorum centum et XLII aude scilde ad dictos 

terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 216r 03 vr 18-12-1405. 

Gerardus van Ophoven17, Henricus Stucken, Henricus Polslauwer, Henricus 

Oeden soen en Walterus van Os beloofden aan voornoemde Danijel en 

Bartholomeus 255 oude schilden in voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Gerardus van Ophoven et Henricus Stucken et Henricus Polslauwer Henricus 

Oeden soen Walterus de Os promiserunt indivisi super omnia dictis 

Danijeli et Bartholomeo seu eorum alteri ducentos et quinquaginta (dg: d) 

quinque aude scilde ad dictos terminos persolvendos. Testes Lu et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 216r 04 vr 18-12-1405. 

De drie eersten beloofden voornoemde Henricus Oden soen en Walterum 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

3s primi promiserunt dictos Henricum Oden soen et Walterum indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 216r 05 do 11-03-1406. 

Gerardus van Orthen, Baudewinus Arnts soen en Nijcholaus van Belle 

beloofden aan Bartholomeus, tbv hem en Danijel Roesmont, 5½ oude schild18 

voornoemd geld, ¼ deel na maning te betalen en ¾ deel in 3 termijnen. 

 

Gerardus van Orthen Baudewinus (dg: filius qu) Arnts soen et Nijcholaus 

van Belle promiserunt indivisi super omnia #Bartholomeo etc# ad opus sui 

et ad opus Danijelis Roesmont seu ad opus alterius eorundem quinque et 

dimidium aude scilde dicte monete pro una quarta parte ad monitionem et 

pro tribus quartis partibus ad 3s terminos persolvendos. Testes Jorden et 

Lu datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 216r 06 na 01-10-1405. 

De andere contracten mbt de accijnzen staan op het einde van het volgende 

boek dat hierin gebonden is. 

 

                         
16 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Jan van 
Helvoirt dat wechgelt ende dijcgelt LXXI sc. 
17 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Gherijt van 
Ophoven weder assijs C XXVII½ sc. 
18 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, mogelijk: Item 
Gherijt Kenneken die zautmaet II½ sc I quartier. 
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Alii contractus de assisiis sunt in fine libri sequentis hic intus 

ligati. 

 

1184 f.216v. 

 in profesto Elisabeth: woensdag 18-11-1405. 

 sabbato post Elizabeth: zaterdag 21-11-1405. 

 

BP 1184 f 216v 01 wo 18-11-1405. 

Destijds had Reijnerus Schaden alle goederen van Jacobus Stevens soen 

gerechtelijk gekocht van Gerardus Schaden zvw Henricus Osse. Voornoemde 

Reijnerus verkocht thans aan Gerardus, Godefridus en Cristina, kvw Arnoldus 

Gheenen soen van Orthen, (1) ½ morgen land van wijlen voornoemde Jacobus, 

in Empel, in een kamp, gnd die Cleijn Hengmenge, tussen hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en Godefridus Arnts soen anderzijds, (2) ½ morgen 

land van wijlen voornoemde Jacobus, in Empel, in voornoemd kamp, gnd die 

Cleijn Hengmenge, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Robbertus gnd 

Rob zvw Johannes Corstiaens soen anderzijds, (3) ½ morgen land, aldaar, 

tussen voornoemde Robbertus enerzijds en Johannes Herman anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Reijnerus Schaden omnia bona Jacobi Stevens 

soen erga Gerardum Schaden filium quondam Henrici Osse per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Reijnerus 

dimidium juger terre dicti quondam Jacobi situm in parrochia de Empel in 

(dg: loco dicto) campo dicto die Cleijn Hengmenge inter hereditatem 

domini Theoderici Rover militis ex uno et hereditatem Godefridi Arnts 

soen ex alio atque dimidium juger terre eiusdem quondam Jacobi situm in 

parrochia et campo jamdictis inter !dicti Godefridi ex uno et Robberti 

dicti Rob filii Johannis quondam Corstiaens soen ex alio item dimidium 

juger terre ibidem situm inter hereditatem dicti Robberti ex uno et 

Johannis Herman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo (dg: 

filio quondam Arnoldi Gheenen soen de Orthen et Go) Godefrido (dg: 

liberis) et Cristine liberis quondam Arnoldi Gheenen soen de Orthen 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Lucas !in profesto Elisabeth. 

 

BP 1184 f 216v 02 za 21-11-1405. 

Voornoemde Reijnerus Schaden droeg over aan Gerardus Schade zvw Henricus 

Osse alle goederen van Jacobus Stevens soen, aan hem gerechtelijkk verkocht 

door voornoemde Gerardus Schade, echter uitgezonderd de drie halve morgens 

die voornoemde Reijnerus eerder had overgedragen aan kvw Arnoldus Ghenen 

soen van Orthen. 

 

-. 

Dictus Reijnerus (dg: dicta) bona omnia Jacobi Stevens soen vendita sibi 

a Gerardo Schade filio quondam Henrici Osse per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit dicto Gerardo Schade) demptis tamen in premissis dimidio et 

dimidio et dimidio jugeribus terre que dictus Reijnerus pridem 

supportaverat liberis quondam Arnoldi Ghenen soen de Orthen ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Gerardo Schade #filio quondam Henrici Osse# 

(dg: cum litteris et jure) promittens super omnia ratam servare. Testes 

Lu et Jacobus datum sabbato post Elizabeth. 

{In linker marge een verticale haal tot aan het eind van de bladzijde}. 

 

1184 f.217r. 

 in vigilia omnium sanctorum: zaterdag 31-10-1405. 

 in crastino Katherine: 26-11-1405. 

 tercia post Martini: dinsdag 17-11-1405. 
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BP 1184 f 217r 01 za 31-10-1405. 

Henricus van Goderheijle verkocht aan mr Johannes van Best een b-erfcijns 

van 4 pond geld, die Rodolphus zv Johannes Gherijs beloofd19 had met Sint-

Jan-Baptist te betalen aan Elizabeth dvw Johannes Oem zvw Hermannus zvw 

Johannes Oems soen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van Os enerzijds en 

erfgoed van wijlen Willelmus herder anderzijds, welke cijns voornoemde 

Henricus verworven had van Egidius zv Egidius Zecker ev voornoemde 

Elizabeth {niet afgewerkt contract20}. 

 

{In linker marge een verticale haal aan het begin van deze bladzijde}. 

Henricus de (dg: Goij) Goderheijle hereditarium censum quatuor librarum 

monete quem Rodolphus filius Johannis Gherijs promiserat se daturum et 

soluturum Elizabeth filie quondam Johannis Oem filii quondam Hermanni 

filii quondam Johannis Oems soen hereditarie Johannis baptiste de et ex 

domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

quondam Arnoldi de Os ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

pastoris ex alio quem censum dictus Henricus erga Egidium filium Egidii 

Zecker maritum et tutorem legitimum dicte Elizabeth acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit magistro Johanni de Best supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 217r 02 za 31-10-1405. 

Johannes zvw Johannes van Audehoesden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, aan hem verkocht door Johannes van der Schant 

en zijn kinderen Henricus, Jordanus en Jacobus. 

 

Johannes (dg: de Audehuesden) filius quondam Johannis de Audehoesden 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis venditam sibi a Johanne 

van der Schant Henrico Jordano et Jacobo fratribus liberis eiusdem 

Johannis van der Schant prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Heijme et Jacobus datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 217r 03 za 31-10-1405. 

Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees beloofde aan Godefridus van 

Cassellaer 56 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1406) te betalen. 

 

Theodericus Mijnnemere filius quondam Johannis de Hees promisit super 

omnia Godefrido de Cassellaer (dg: ut) LVI (dg: gulden IX) novos Gelre 

gulden vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 217r 04 za 31-10-1405. 

Petrus Bossche verkocht aan Henricus Steijmpel 1 bunder land, in Schijndel, 

in een kamp dat behoorde aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch en 

dat nu aan voornoemde Petrus behoort, ter plaatse gnd die Hautart, tussen 

de gemeint enerzijds en erfg vw Henricus Weijgherganc anderzijds, te weten 

de bunder die ligt tussen eertijds voornoemde Petrus, nu Henricus Vilt, 

Engbertus van den Yvenlaer en Johannes Wegerganc enerzijds en een deel van 

het kamp anderzijds, welke bunder met beide einden strekt aan sloten van 

voornoemd kamp die aan voornoemde Petrus behoren, met het recht van weg 

buiten voornoemd kamp, buiten de eerste ynde in voornoemd kamp als die daar 

staat. De verkoper beloofde voornoemde bunder gedurende 20 jaar te omheinen 

zó dat de koper daarvan geen schade ondervindt; daarna zal hij {= 

?verkoper} deze bunder omwallen op dezelfde manier als zijn andere 

                         
19 Zie ← BP 1179 p 705r 04 do 26-06-1393, belofte van de cijns. 
20 Zie → BP 1184 f 235v 01 do 10-12-1405 voor afgewerkt contract. 
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erfgoederen in voornoemd kamp. 

 

Petrus Bossche unum bonariium terre situm in parrochia de Scijnle in 

quodam campo qui ad conventum sancte Clare in Busco pertinebat nunc ad 

dictum Petrum spectante qui campus situs est in loco dicto die Hautart 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici 

Weijgherganc ex alio scilicet illud bonarium quod situm est inter 

hereditatem #dudum dicti Petri nunc ad# Henric[um] Vilt Engberti! van den 

(dg: Lee) Yvenlaer et Johannem Wegerganc #spectantem# ex uno et inter 

(dg: h reliquam) partem quandam dicti campi ex alio (dg: ten) et quod 

bonarium tendit (dg: a communitate ad hereditatem dictorum liberorum 

dicti quondam Weijgerganc fossat) cum utroque fine ad fossata (dg: campi 

predicti ut) ad dictum Petrum spectantia campi predicti #{hier BP 1184 f 

217r 05 invoegen}# ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Steijmpel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et quod ipse 

predictum (dg: campum) #bonarium terre# ad spacium (dg: sex annorum) XX 

annorum proxime futurorum laudabiliter circonvallabit #et dictam valuam 

taliter tenebit dicto spacio pendente in bona dispositione# quod (dg: 

ipsi) dicto emptori dampna exinde non eveniant et quod ipse idem bonarium 

post huiusmodi XX annos circonvallabit (dg: simili aliis) #(dg: et 

....... valuam)# perpetue simili aliis suis hereditatibus in dicto campo 

sitis et (dg: ipse quod ipse). Testes Heijme et Jacobus datum in vigilia 

omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 217r 05 za 31-10-1405. 

{Invoegen in BP 1184 f 217r 04}. 

simul cum jure viandi #libere extra campum predictum et extra# extra 

primam valuam dictam ynde consistentem in campo predicto si qua ibidem 

consistit. 

 

BP 1184 f 217r 06 do 26-11-1405. 

Arnoldus Ywijn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge van 04}. 

Arnoldus Ywijn prebuit et reportavit. Testes Gheel et Jacobus datum in 

crastino Katherine. 

 

BP 1184 f 217r 07 za 31-10-1405. 

(dg: Arnoldus van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

{Ertussen geschreven na 05}. 

(dg: Arnoldus de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1184 f 217r 08 za 31-10-1405. 

Voornoemde Petrus Bossche verkocht aan Henricus Vilt, Engbertus van den 

Yvenlaer en Johannes Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc een deel van 

voornoemd kamp, te weten het deel dat ligt tussen een bunder die van 

voornoemde Petrus was en nu behoort aan Henricus Steijmpel enerzijds en een 

sloot die aan voornoemde Petrus behoort anderzijds, welk deel met beide 

einden strekt aan sloten die aan voornoemde Petrus behoren, te weten het 

deel aan de oostkant van voornoemde bunder, met recht van weg buiten het 

kamp zoals hierboven. De brief overhandigen aan Henricus Vilt. 

 

Dictus Petrus quandam partem dicti campi scilicet illam partem que sita 

est (dg: inter) in dicto campo inter unum bonarium terre quod fuerat 

dicti Petri nunc ad Henricum Steijmpel spectans ex uno et inter fossatum 

ad dictum Petrum spectans campi predicti ex alio et que pars tendit (dg: 

a) cum utroque fine ad fossata (dg: dicti campi) ad dictum Petrum 

spectantia campi predicti scilicet illa pars que sita est (dg: juxta) a 

latere dicti bonarii versus oriens ut dicebat simul cum jure viandi extra 

(dg: predictum campum u proximam valuam dictam ynde consistentem in campo 
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predicto qu) ut immediate ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Vilt 

Engberto van den Yvenlaer et Johanni Weijgherganc (dg: promittens ut 

supra) filio quondam Henrici Weijgherganc promittens ut supra. Testes 

datum supra. Tradatur Henrico Vilt. 

 

BP 1184 f 217r 09 di 17-11-1405. 

Willelmus zvw Arnoldus Bosch vernaderde in aanwezigheid van voornoemde 

Engbertus. De ander week. En voornoemde Willelmus droeg weer over aan 

Engbertus, tbv hem en voornoemde Johannes en Henricus Vilt. 

 

Solvit VI grossos. 

Willelmus filius quondam Arnoldi Bosch in presentia dicti (dg: Henrici 

Vilt) Engberti prebuit et alter cessit et dictus Willelmus supportavit 

(dg: aliis) #Engberto# !duobus ad opus eius et dictorum Johannis et 

Henrici Vilt. Testes Lu et Jacobus datum tercia post Martini. 

 

BP 1184 f 217r 10 za 31-10-1405. 

Voornoemde Petrus Bossche verkocht aan Lambertus zvw Johannes van den 

Yvenlaer een stukje erfgoed, 100 roeden groot, gnd een gheer, in voornoemd 

kamp, welk stukje ligt naast erfgoed van Henricus Steijmpel in het westen 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Petrus Bosch anderzijds, met een eind 

strekkend richting de molen van Schijndel tot aan een sloot van voornoemd 

kamp die aan voornoemde Petrus behoort, welk eind {f.217v} 9 roeden breed 

is en lijnrecht reikt naast het erfgoed van voornoemde Henricus Steijmpel 

onder een scherpe hoek tot aan erfgoed van voornoemde Petrus, met recht van 

weg zoals hierboven. 

 

Dictus Petrus particulam hereditatis (dg: #dic# sitam) #centum virgatas 

dictas buenre roden continentem# dictam een gheer sitam in dicto campo et 

que particula (dg: j) sita est contigue juxta hereditatem Henrici 

Steijmpel versus occidens ex uno et inter hereditatem dicti Petri Bosch 

ex alio tendentem cum uno fine (dg: ad fos) versus molendinum de Scijnle 

ad fossatum ad dictum Petrum spectans campi predicti (dg: ex uno et cum 

reliquo) et qui finis jamdictus 

 

1184 f.217v. 

 in vigilia omnium sanctorum: zaterdag 31-10-1405. 

 in festo Huberti: dinsdag 03-11-1405. 

 quarta post omnium sanctorum: woensdag 04-11-1405. 

 

BP 1184 f 217v 01 za 31-10-1405. 

Solvit. 

novem virgatas buenre roden vocatas continet in latitudine et que 

particula hereditatis tendit linealiter juxta hereditatem dicti Henrici 

Steijmpel cum angulo acuto usque ad hereditatem dicti Petri ut dicebat 

(dg: l) simul cum jure viandi ut supra hereditarie vendidit Lamberto 

filio quondam Johannis van den Yvenlaer promittens ut supra. Testes 

Heijme et Jacobus datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 217v 02 za 31-10-1405. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Petrus 27 gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan oveer een jaar (vr 

24-06-1407) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicto Petro XXVII gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden a Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 217v 03 za 31-10-1405. 

Johannes van Keent en Johannes Steenwech beloofden aan Stephanus Merlingus, 

tbv etc, 9 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te 
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betalen op straffe van 1. 

 

Johannes de Keent et Johannes Steenwech promiserunt indivisi super omnia 

(dg: W) Stephano Merlingo ad opus etc IX aude scilde Francie ad pasche 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 217v 04 za 31-10-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 217v 05 za 31-10-1405. 

Stephanus zvw Jordanus Matheeus soen droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus 

Gielijs soen (1) een stuk land, gnd die Hillen Brake, in Erp, naast 

Arnoldus van den Hoeck enerzijds en Gerardus van Vechel anderzijds, welk 

stuk land Gerardus zvw voornoemde Jordanus Matheeus soen, tbv zijn 

voornoemde broer Stephanus, verworven had van Leonius Belen soen van Eerde, 

Lambertus zv Heijlwigis, Lambertus zvw Aleijdis, Johannes zvw Arnoldus 

Jordens soen, Johannes zvw Theodericus Arts soen en Bela dvw voornoemde 

Jordanus, (2) het deel in voornoemd stuk land dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Jordanus, in voornoemd stuk land. 

 

Solvit III scoenvorster21. 

Stephanus filius quondam Jordani Matheeus soen peciam terre dictam die 

Hillen Brake sitam in parrochia de Erpe cum uno latere juxta hereditatem 

Arnoldi van den Hoeck et cum alio latere juxta hereditatem Gerardi de 

Vechel quam peciam terre Gerardus filius dicti quondam Jordani Matheeus 

soen ad opus dicti Stephani sui fratris erga Leonium Belen soen de Eerde 

Lambertum filium Heijlwigis et Lambertum filium quondam Aleijdis et 

Johannem filium quondam Arnoldi Jordens soen et Johannem filium quondam 

Theoderici Arts soen et Belam filiam quondam Jordani predicti acquisierat 

ut dicebat necnon totam partem et jus sibi (dg: competentes in) de morte 

dicti quondam Jordani sui patris successione advolutas in pecia terre 

predicta ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio quo! Arnoldi 

Gielijs soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jorden et Vladeracken datum in crastino omnium 

sanctorum. 

 

BP 1184 f 217v 06 za 31-10-1405. 

Hilla dvw Theodericus Hermans soen droeg over aan zijn broer Hermannus zvw 

voornoemde Theodericus een stuk land, 5 lopen roggeland groot, in Oss, ter 

plaatse gnd Steelwarts Acker, naast voornoemde Hermannus enerzijds en 

Engela dvw voornoemde Theodericus anderzijds, met beide einden strekkend 

aan een gemene weg. 

 

Hilla filia quondam Theoderici Hermans soen cum tutore peciam terre 

quinque lopinatas terre siliginee continentem sitam in parrochia de Os ad 

locum dictum Steelwarts Acker juxta hereditatem Hermanni filii dicti 

quondam Theoderici ex uno et inter hereditatem Engele filie eiusdem 

quondam Theoderici ex alio tendentem cum utroque fine ad communem plateam 

ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Herman) predicto Hermanno suo 

fratri filio dicti quondam Theoderici promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 217v 07 di 03-11-1405. 

Broeder Henricus van Os prior, broeder Henricus Zwertveger subprior en 

                         
21 Deze munt wordt genoemd in de stadsrekening van Maastricht van het jaar 1400, fol 11r, Item 
den moendaighs na sent Lucien daigh Kuenken ons heren masselger van du he die leste brieve 

gevuert hadde an heren Scheyffard van Hemmersbach vertert 5 quarten wijns die quart 2 

scoenvorster, mackt 11 s. 
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broeder Gerardus Scilder keldermeester van het klooster Porta Celi bij Den 

Bosch verhuurden aan Jacobus Coptiten een huis en erf van wijlen Willelmus 

Coptiten, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes van Weert enerzijds en erfgoed van Johannes Vijnninc anderzijds, 

welk huis en erf nu aan voornoemd klooster behoort, voor een periode van 7 

jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406), per jaar voor 10 pond 

oude pecunia en andere lasten gnd onraad, en thans voor 10 pond oude 

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

voor het eerst met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406). 

 

Frater Henricus de Os prior frater Henricus Zwertveger subprior et frater 

Gerardus Scilder sellerarius conventus de Porta Celi prope Buscum domum 

et aream cum suis attinentiis quondam Willelmi Coptiten sitam in Busco in 

vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Johannis de Weert ex uno et 

inter hereditatem Johannis Vijnninc ex alio (dg: ut dicebat) quam domum 

et aream nunc ad dictum conventum spectare dicebant (dg: dederunt) 

locaverunt Jacobo Coptiten ab eodem ad spacium septem annorum festum 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium possidendam quolibet 

dictorum septem annorum pro X libris antique pecunie et pro aliis 

oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis dandis etc atque pro X 

libris antique pecunie dandis sibi quolibet dictorum septem annorum 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum promittentes sub obligatione omnium 

bonorum dicti conventus ratam servare et alter super omnia habita et 

habenda (dg: et s) repromisit. Testes Jorden et Gheel datum in festo 

Huberti. 

 

BP 1184 f 217v 08 di 03-11-1405. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan broeder Henricus van Os prior van voornoemd 

klooster, tbv voornoemd klooster, 20 pond oude pecunia met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia #habita et habenda# fratri Henrico de 

Os priori dicti conventus (dg: sub obligatione omnium) ad opus eiusdem 

conventus XX libras antique pecunie ad Johannis proxime futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 217v 09 wo 04-11-1405. 

Bela wv Johannes Otten soen van Dijnther droeg over aan Johannes zvw 

voornoemde Johannes en haar schoonzoon Judocus Splitaf haar vruchtgebruik 

in een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan wijlen voornoemde Johannes 

Otten soen van Dijnther overgedragen door Johannes zvw Arnoldus zv Jutta 

van Vlijmen smid. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Bela relicta quondam Johannis Otten soen de Dijnther #cum tutore# 

usufructum sibi competentem in hereditario censu XL solidorum monete 

supportatum! dicto quondam Johanni Otten soen de Dijnther a Johanne filio 

quondam Arnoldi filii Jutte de Vlijmen fabri prout in litteris legitime 

supportavit Johanni filio dicti quondam Johannis et Judoco Splitaf suo 

genero cum litteris !jure promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Heijme et Jacobus datum quarta post omnium sanctorum. 

Tradatur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 217v 10 wo 04-11-1405. 

Johannes Duferne, Gerardus zv Lize Gerits soen en Gerardus Bruijn beloofden 

op straffe van 20 Gelderse gulden aan Henricus Heijme dat voornoemde 

Johannes binnen 14 dagen vanaf heden naar Den Bosch zal komen en aan 

voornoemde Henricus zal verklaren dat hij aan Theodericus Goeswijns, de 

hoevenaar van voornoemde Henricus, het geld zal betalen waarvan voornoemde 
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Henricus Heijme betaling van voornoemde Johannes had gevraagd. 

 

-. 

Johannes Duferne #et Gerardus filius Lize Gerits soen Gerardus Bruijn sub 

pena XX florenorum Gelrie# promisit! (dg: super omnia) Henrico Heijme 

quod ipse infra quindenam datam presentium sine medio sequentem veniret 

ad Buscum et enodet dicto Henrico ac legitime docebit quod ipse solvet 

Theoderico Goeswijns colono dicti Henrici huiusmodi pecuniam quam 

pecuniam idem Henricus Heijme ab eodem Johanne petiit solvendam sibi. 

Testes Gheel et Vladeracken datum supra. 

 

1184 f.218r. 

 in profesto Leonardi: donderdag 05-11-1405. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 218r 01 do 05-11-1405. 

Henricus van der After beloofde aan Henricus van Tefelen Uden soen 50 

nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, na maning te 

betalen. 

 

Henricus van der After promisit (dg: He) super omnia Henrico de Tefelen 

#Uden soen# (dg: filio quondam Udonis) L novos florenos Gelrie #scilicet 

IX boddreger pro floreno vel valorem# ad monitionem dicti Henrici 

persolvendos. Testes Johannes et Jacobus datum in profesto Leonardi. 

 

BP 1184 f 218r 02 do 05-11-1405. 

Ludovicus zv Ludovicus van den Eijnde verkocht aan Nijcholaus Scilder zvw 

Henricus Scilder 1½ vadem lands, in de dingbank van Maren, ter plaatse gnd 

in die Delen, tussen Aleijdis Brijenen en haar kinderen enerzijds en 

eertijds voornoemde Ludovicus van den Eijnde nu voornoemde Nijcholaus 

Scilder anderzijds, met een eind strekkend aan een waterlaat en met het 

andere eind aan de steeg gnd die Deelsche Steghe, belast met zegedijken en 

waterlaten aan het eind van deze 1½ vadem gelegen. 

 

Ludovicus filius Ludovici van den (dg: Nijnde) Eijnde unam et dimidiam 

mensuras dicta vademen terre sitas in jurisdictione de Maren in loco 

dicto in die Delen inter hereditatem (dg: quondam) Aleijdis Brijenen et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem dudum dicti Ludovici van den 

Eijnde nunc ad Nijcholaum Scilder filium quondam Henrici Scilder 

spectantem ex alio tendentes cum uno fine ad aqueductum et cum reliquo 

fine ad stegam dictam die Deelsche Steghe ut dicebat (dg: ni) hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao Scilder promittens super omnia habita et habenda 

(dg: w) warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ze) aggeribus 

dictis zegediken et aqueductibus ad finem dictarum unius et dimidie 

virgatarum sitis et ad ipsas spectantibus. Testes Johannes et Jacobus 

datum in profesto Leonardi. 

 

BP 1184 f 218r 03 do 05-11-1405. 

Jacobus van Kessel zv Johannes droeg over aan Petrus zvw Petrus Reijners 

soen alle goederen van Rodolphus Keijmpt bakker zvw Godefridus Keijmpt 

molenaar, aan voornoemde Jacobus gerechtelijk verkocht door Arnoldus 

Grotart de jongere. 

 

Solvit. 

(dg: Ar) Jacobus de Kessel filius Johannis omnia bona Rodolphi Keijmpt 

pistoris filii quondam Godefridi Keijmpt multoris vendita dicto Jacobo ab 

Arnoldo Grotart juniore per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio quondam Petri 

Reijners soen (dg: promisit) cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 218r 04 do 04-03-1406. 

Voornoemde Petrus zvw Petrus Reijners soen droeg het voornoemde over aan 

Willelmus zv Willelmus Leijten soen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit novem grossos et quatuor solidos. 

Dictus Petrus premissa supportavit Willelmo filio Willelmi Leijten soen 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 218r 05 do 04-03-1406. 

Arnoldus zvw Petrus Reijners soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven; achter 04}. 

Arnoldus filius quondam Petri Reijners soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 218r 06 do 05-11-1405. 

Johannes van Holaer wonend op de plaats gnd Dungen zvw Arnoldus van Holaer 

verkocht aan Aghata dvw Willelmus Tepper wv Henricus Bolle een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de plaats gnd Dungen, aan 

het wooonhuis van voornoemde Aghata, te leveren, gaande uit ongeveer 2 

morgen, deeels land en deels heide, gelegen onder het gebied van Herlaer, 

in Gestel, naast de goederen gnd ten Hoernic, tuussen een gemene weg 

enerzijds en Willelmus Tepper bv voornoemde koopster anderzijds, welke 2 

morgen land voornoemde verkoper eertijds verworven had van voornoemde 

Aghata, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 3 pond aan 

voornoemde koopster. 

 

-. 

Johannes de Holaer (dg: filius) commorans supra locum dictum Dungen 

filius quondam Arnoldi de Holaer hereditarie vendidit Aghate filie 

quondam Willelmi Tepper relicte quondam Henrici Bolle hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et supra locum dictum Dungen ad domum habitationis dicte 

Aghate tradendam ex duobus (dg: bonariis) #jugeribus# terre vel circiter 

partim (dg: ter) !partim et partim terre mericalis sitis infra 

territorium de Herlaer in parrochia de Gestel (dg: int) juxta bona dicta 

ten Hoernic inter (dg: here) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Tepper fratris dicti emptoris ex alio (dg: ut et) que duo jugera 

terre dictus venditor erga predictam Aghatam dudum acquisierat ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi ipso domino fundi et hereditario 

censu trium librarum dicte emptrici exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 218r 07 do 05-11-1405. 

Arnoldus Cnode van Vucht zvw Arnoldus Cnode en Godescalcus van den Stake ev 

Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Cnode verkochten aan Cristina wv Johannes 

Coninc een stuk roggeland, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Driebroect, tussen Arnoldus van Ruc enerzijds en Engbertus Ghiben soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene steeg, belast met 12 

penningen gemeen paijment b-erfcijns in de kerk van Vught Sint-Petrus te 

betalen. 

 

Arnoldus Cnode de Vucht filius quondam Arnoldi Cnode et Godescalcus van 

den Stake maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Arnoldi Cnode (dg: par) peciam terre siliginee sitam in parrochia 

de Vucht sancti Petri ad locum dictum Driebroect inter hereditatem 

Arnoldi de Ruc ex uno et inter hereditatem Engberti Ghiben soen ex alio 

tendentem uno fine ad communem stegam ut dicebant hereditarie vendiderunt 
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Cristine relicte quondam Johannis Coninc promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XII 

denariis (dg: census) hereditarii census communis pagamenti in ecclesia 

de Vucht sancti Petri solvendis. Testes Johannes et Henricus datum in 

profesto Leonardi. 

 

BP 1184 f 218r 08 do 05-11-1405. 

Marselius, Johannes, Willelmus, Mechtildis en Truda, kvw Willelmus van 

Eirde, deden tbv hun broer Gerardus zvw voornoemde Willelmus afstand van 

een huis, hofstad en tuin, in Heeswijk, ter plaatse gnd Quaethoven, 

beiderzijds tussen Willelmus van Volkel. 

 

Solvit. 

#{In linker marge:} Marselius# Johannes Willelmus Mechtildis et Truda 

liberi quondam Willelmi de Eirde cum tutore (dg: annuam et) super domo 

domistadio et orto sitis in parrochia de Hezewijc ad locum dictum 

Quaethoven inter hereditates Willelmi de Volkel ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebant et super jure ad opus Gerardi eorum fratris 

filii dicti (!dg: quondam) Willelmi hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 218r 09 do 05-11-1405. 

Jacobus Loze, Alardus van Berlikem, Johannes Watermael en Walterus die 

Keijser beloofden zich te houden aan de uitspraak over de achterstallige 

termijnen van cijnzen en pachten, die wijlen Jacobus van Engelant moest 

betalen en leveren aan wijlen Wijnricus Screijnmaker, welke uitspraak 

Henricus Dicbier zv Godefridus, Ywanus Stierken, Nijcholaus Scilder en mr 

Johannes van Best of drie van hen eendrachtig zullen doen tussen nu en 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

-. 

Jacobus Loze Alardus de Berlikem Johannes Watermael Walterus die Keijser 

(dg: ar compromiserunt in mutuo #super omnia# se ratam perpetue in ar) 

super omnibus et singulis arrestadiis restantibus et deficientibus a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem de quibuscumque 

censibus et paccionibus quos Jacobus quondam de Engelant solvere 

tenebatur #Wijnrico quondam Screijnmaker# compromiserunt mutuo super 

omnia in Henricum Dicbier filium Godefridi Ywanum Stierken Nijcholaum 

Scilder et magistrum Johannem de Best se ratam et firmam servaturos 

quidque dicti arbitri vel tres eorum (dg: ?im) super premissis 

pronunciaverint concorditer infra hinc et festum nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 218r 10 do 05-11-1405. 
Lambertus Smeets (*) Heijlwigis 

1. Gertrudis (zou geheel de mud vermaakt hebben aan haar nichten Margareta en Gertrudis). 

2. Heijlwigis. 

a. Margareta (*) Arnoldus van den Haghe zvw Henricus van den Haghe. 

b. Gertrudis (*) Petrus van der Heijden. 

c. Mogelijk toch een derde dochter (*) Marselius van den Velde. 

Arnoldus van den Haghe zvw Henricus van den Haghe ev Margareta, en Petrus 

van der Heijden ev Gertrudis, dvw Heijlwigis svw Gertrudis dvw Lambertus 

Smeets, verkochten aan Marselius van den Velde 2/3 deel dat aan hen behoort 

in 1 mud rogge b-erfpacht, uit 3 mud rogge b-erfpacht, maat van Sint-

Oedenrode, {f.281v} welke 3 mud Heijlwigis evw Lambertus smid van Rode 

gekocht had van Rodolphus smid zvw Henricus Smedeken, en welke mud wijlen 

voornoemde Gertrudis dvw Lambertus Smeeds in haar testament had vermaakt 

aan eerstgenoemde Margareta en Gertrudis. 

 

Arnoldus van den Haghe filius quondam Henrici van den Haghe maritus et 

tutor legitimus Margarete sue uxoris et Petrus (dg: filius) van der 

Heijden maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filiarum quondam 
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(dg: Heijmeric van v ?rem) Heijlwigis sororis quondam Gertrudis filie 

quondam Lamberti Smeets duas tercias partes ad ipsos et dictas suas 

uxores spectantes in (dg: h) uno modio siliginis hereditarie paccionis de 

#tribus modiis siliginis# hereditarie paccionis (dg: trium modiorum 

siliginis) mensure de Rode 

 

1184 f.218v. 

 in profesto Leonardi: donderdag 05-11-1405. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 anno CCCCmo quinto mensis novembris die quinta: donderdag 05-11-1405. 

 

BP 1184 f 218v 01 do 05-11-1405. 

quos tres modios siliginis Heijlwigis uxor quondam Lamberti fabri de Rode 

erga Rodolphum fabrum filium quondam Henrici Smedeken emendo acquisierat 

et quem modium siliginis dicta quondam Gertrudis filia quondam Lamberti 

Smeeds in eius testamento legaverat Margarete et Gertrudi primodictis 

(dg: prout in litteris hereditarie ve) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Marselio van den Velde promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et suarum uxorum deponere. 

Testes Lucas et Jacobus datum in profesto Leonardi. 

 

BP 1184 f 218v 02 do 05-11-1405. 

Henricus van der Beke ev Elizabeth dvw Arnoldus die Bije zvw Johannes Bije 

van Druenen droeg over aan Johannes zvw Johannes Zebrechts soen een 

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

leveren, gaande uit 2 resp. 3 geerden, in Druenen, welke pacht wijlen 

voornoemde Arnoldus Bije gekocht had van Johannes Loef zvw Johannes Loef 

van Druenen, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Henricus van der Beke maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Arnoldi (dg: Bij) die Bije filii quondam Johannis Bije de 

Druenen hereditariam paccionem unius modii siliginus mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex duabus 

virgatis dictis gheerden sitis in parrochia de Druenen atque ex tribus 

virgatis terre gheerden vocatis sitis in dicta parrochia quam paccionem 

dictus quondam Arnoldus Bije erga Johannem Loef filium quondam Johannis 

Loef de Druenen emendo acquisierat prout in litteris et quam paccionem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Johannis Zebrechts soen cum litteris et jure promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et dicti quondam Arnoldi Bije et suorum heredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 218v 03 do 05-11-1405. 

Johannes22 Bije zvw Arnoldus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bije filius quondam Arnoldi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 218v 04 do 05-11-1405. 

Johannes die Ridder ev Katherina wv Johannes Nezen soen, en Arnoldus, 

Agnes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Katherina en wijlen Johannes 

Nezen soen, gaven uit aan Johannes zv Henricus Wert van Loen (1) een stuk 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Gheverbrake, beiderzijds tussen Heijlwigis 

van Laerhoven, (2) 1/6 deel dat aan hen behoort in 3 stukjes van een beemd, 

die gelegen is ter plaatse gnd dOssenvoirt, tussen kinderen gnd van den 

Schueren en andere naburen enerzijds en Hilla van den Amervoirt anderzijds, 

met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, welke 3 stukjes genaamd 

zijn (2a) die Else, (2b) dat Hoghe Weer, (2c) die Ganswerdel; de uitgifte 

                         
22 Waarschijnlijk een schoonbroer van de verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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geschiedde voor (a) 1/6 deel van 5½ penning aan de kerk van Oisterwijk, en 

thans voor (b) een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Katherina en na haar overlijden aan 

voornoemde kinderen te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407). 

 

Duplicetur. Solvit Johannes filius Henrici II boddreger. 

Johannes die Ridder maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

relicte quondam Johannis Nezen soen Arnoldus Agnes Katherina et 

Heijlwigis liberi dictorum Katherine et quondam Johannis Nezen soen cum 

tutore peciam terre sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Gheverbrake inter hereditatem (dg: Henrici) Heijlwigis de Laerhoven ex 

utroque latere coadiacentem atque (dg: totam partem que d) sextam partem 

ad se spectantem (dg: in quodam) #in tribus particulis# prati (dg: -o) 

sitis (dg: in parrochia de) in quodam loco dicto (dg: dOssens) 

dOssenvoirt inter hereditatem liberorum dictorum van den Schueren (dg: ex 

uno) et diversorum aliorum ibidem ex uno et inter hereditatem Hille van 

den Amervoirt ex alio tendentis cum uno fine ad aquam dictam die Aa 

quarum trium particularum prati una die Else altera dat Hoghe Weer et 

tercia die Ganswerdel nuncupantur ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Johanni filio (dg: quond) Henrici Wert de Loen ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: quinque et dimidio denariis) sexta parte 

quinque et dimidiii denariorum ecclesie de Oesterwijc exinde solvendorum 

danda etc et pro hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda primodicte Katherine integraliter !primodicte Katherine ad 

eius vitam et post eius decessum liberis predictis hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

{Naast een deel van dit contract en naast 05 een verticale haal in de 

linker marge}. 

 

BP 1184 f 218v 05 do 18-03-1406. 

Voornoemde Johannes zv Henricus Wert van Loen droeg voornoemde erfgoederen 

over aan Jacobus Ghiben soen van Haren, belast met de lasten in de brief 

vermeld. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes (dg: ?l) filius Henrici Wert de Loen dictas hereditates 

supportavit Jacobo Ghiben soen van Haren cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

oneribus in dictis litteris contentis. Testes Egidius et Jacobus datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 218v 06 do 05-11-1405. 

Willelmus van den Perre zvw Willelmus van den Perre van Geffen verkocht aan 

Henricus van den Perre nzvw Willelmus van den Perre een n-erfcijns van 8 

nieuwe guldem, geld van Gelre, te weten de gulden die thans goed is voor 38 

gemene plakken of ander paijment, met Sint-Martinus te betalen, voor het 

eerst over een jaar (do 11-11-1406), gaande uit een huis, hofstad, tuin en 

aangelegen erfgoederen, tezamen ongeveer 3½ morgen groot, in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vallijn, tussen Elizabeth Noijten enerzijds en wijlen 

Gerardus Kepken anderzijds. 

 

Willelmus van den Perre (dg: filius quondam V) #filius quondam Willelmi 

van den Perre# de Geffen hereditarie vendidit Henrico van den Perre filio 

naturali quondam Willelmi van den Perre hereditarium censum octo novorum 

aureorum florenorum communiter nuwe gulden vocatorum monete Gelrie 

scilicet talem florenum quo (dg: -s dominus quondam Willelmus dux Gelrie 

fr fecerat seu alterius pagamenti etc solvendum hereditarie Martini 
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hyemalis et pro primo) jam solvunt XXXVIII gemeijn (dg: geme) placken vel 

alterius pagamenti solvendum hereditarie Martini hyemalis et pro primo 

termino a Martini proxime futuro ultra annum ex domo domistadio et orto 

(dg: et) et hereditatibus sibi adiacentibus simul tria et dimidia jugera 

terre vel circiter continentibus sitis in parrochia de Geffen ad locum 

dictum die Vallijn inter hereditatem Elizabeth Noijten ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi Kepken ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 218v 07 do 05-11-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(wo 11-11-1405), met 80 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

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

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van hr Gerlacus van Ghemert, Gerardus 

Muijdeken en Johannes Ridder. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum Martini proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum LXXX 

gulden scilicet IX boddreger pro quolibet gulden computato et cum 

arrestadiis si que fuerint et cum integro censu anni redemptionis ut in 

forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis novembris die quinta 

hora vesperarum presentibus domino Gerlaco de Ghemert (dg: Wi) Gerardo 

Muijdeken et Johanne Ridder. 

 

BP 1184 f 218v 08 do 05-11-1405. 

Heijnmannus Froijart Jans soen, Heijnmannus Foijart Willems soen, Alardus 

van Driel en Matheus zv Johannes Matheeus soen beloofden aan Stephanus 

Merlingus, ad opus etc, 9 Engelse nobel met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1406) te betalen op straffe van ¼ nobel. 

 

Heijnmannus Froijart (dg: filius Johannis) Jans soen Heijnmannus Foijart 

Willems soen Alardus de Driel Matheus filius Johannis Matheeus soen 

promiserunt indivisi super omnia Stephano etc sex Engels nobel ad 

purificationis proxime futurum persolvendos sub pena (dg: dimidii crone) 

#quarte partis unius nobel#. Testes datum supra. 

 

1184 f.219r. 

 in profesto Leonardi: donderdag 05-11-1405. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1405. 

 in festo beati Leonardi anno Domini Mo CCCC quinto: 

  vrijdag 06-11-1405. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1405. 

 

BP 1184 f 219r 01 do 05-11-1405. 

Johannes Corf droeg over aan Mijchael Vos zvw Arnoldus Vos de helft van een 

hofstad, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor 

het huis van Postel naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Johannes Rijt 

kramer enerzijds en erfgoed van Arnoldus Leenvolger anderzijds, strekkend 

vanaf de als tweede genoemde straat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen 

Henricus Pijnlet die Hoppenbrouwer, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Johannes Rijt, met de gebouwen op deze helft, welke helft met 

gebouwen voornoemde Johannes Corf verworven had van Nijcholaus van Deijle 

zvw Nijcholaus Ghijsbrechts soen van Est. 

 

Johannes Corf medietatem domistadii siti in Busco in vico tendente a vico 

Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium inter hereditatem 

Johannis Rijt institoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi Leenvolger 

ex alio tendentis a !primodicto vico retrorsum ad hereditatem quondam 

Henrici Pijnlet die Hoppenbrouwer scilicet illam medietatem que sita est 

juxta predictam hereditatem prefati Johannis Rijt simul cum edificiis in 
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eadem medietate consistentibus quam medietatem #cum suis edificiis# 

dictus Johannes Corf erga Nijcholaum de Deijle filium quondam Nijcholai 

Ghijsbrechts soen de Est acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Mijchaeli Vos filio quondam Arnoldi Vos cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lucas et Jacobus datum in profesto Leonardi. 

 

BP 1184 f 219r 02 do 05-11-1405. 

Voornoemde Mijchael beloofde aan voornoemde Johannes 10½ Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1406) te betalen, hetzelfde bedrag met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-

1407) en hetzelfde bedrag met Sint-Jan over 2 jaar (zo 24-06-1408). 

 

Fient 3s. 

Dictus Mijchael promisit super omnia dicto Johanni (dg: XXX et dimidium) 

X Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime 

futurum et tantum a Johannis proxime futuro ultra annum et X et dimidium 

gulden similis valoris a Johannis proxime futuro ultra (dg: 3s) duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 219r 03 vr 06-11-1405. 

Willelmus Loijer verklaarde23 dat Ludolphus Broc van Boemel alle 

achterstallige termijnen heeft betaald van een b-erfcijns van 5 pond 9 

schelling geld, welke cijns voornoemde Willelmus beurt, gaande uit een huis 

en erf, in Den Bosch, over de Tolbrug, welk huis en erf voornoemde 

Willelmus in cijns had uitgegeven aan Johannes Bathenborch. 

 

Willelmus Loijer palam recognovit sibi per Ludolphum Broc de Boemel fore 

satisfactum de omnibus arrestadiis sibi restantibus de hereditario censu 

quinque librarum et IX solidorum monete a quocumque tempore usque in diem 

presentem quem censum dictus Willelmus solvendum habet ex domo et area 

sita in Busco ultra pontem dictum Tolbrug quam domum et aream dictus 

Willelmus prius dederat ad censum Johanni Bathenborch ut dicebat. 

Dordrecht et Jorden datum in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 219r 04 vr 06-11-1405. 

Ghibo Lambrechts soen en zijn broer Johannes verkochten aan Henricus Bac 

zvw Godescalcus Roesmont een pleit {als inhoudsmaat} goede zwarte turven, 

welke pleit 48 voet lang, 7 voet breed aan de bodem en 2 voet 2 vingers 

hoog zal zijn, waarin dan zoveel turven geplaatst moeten worden als dat 

zonder bezaar en volgens de algemene gewoonte kan, of waarmee de pleit 

belast kan worden, met Sint-Remigius in Beilver bij de brug aldaar, in het 

slijk van het water dat daar stroomt te leveren, gaande uit 2 bunder beemd, 

in Beilver, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van Johannes Broc 

van Beilver anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Ghibo, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld. Na 

overlijden van voornoemde Henricus zal deze pleit teruggaan na voornoemde 

verkopers en anders naar hun erfgenamen. De koper beloofde dat; van deze 

belofte een brief maken. 

 

Fiet littera de repromissione et est so[?lu]ta. 

Ghibo Lambrechts soen Johannes eius frater unam navem dictam een 

#lofbaer# plait cespitum bonorum nigrorum cespitum que navis erit et 

continebit XLVIII pedatas in longitudine et VII pedatas in latitudine in 

eius fundo et continebit altitudinem duorum (dg: pedum) pedatarum et 

duorum digitorum (dg: #solvendam# tradendam hereditarie Remigii et in 

Beilver tradendam ibidem apud pontem hereditarie vendiderunt Henrico Bac 

filio quondam Godescalci) scilicet tot cespites quot in dicta huiusmodi 

nave commode juxta communem consuetudinem poterint inponi seu onerari 

                         
23 Zie ← BP 1182 p 802v 06 di 04-04-1402, soortgelijke verklaring. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 08.  63 

 

#solvendam Remigii et# tradendam et deliberandam in Belver apud pontem 

ibidem in lutore {slijk} aque ibidem decurrentis (dg: ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont 

promittentes indivisi super omnia) ex duobus bonariis prati sitis in 

Beilver inter communem plateam ex uno et hereditatem Johannis Broc de 

Beilver ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Ghibonis ut 

dicebant (dg: pro) hereditarie vendiderunt Henrico Bac filio quondam 

Godescalci promittentes super omnia warandiam et aliam (dg: l) 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XX 

solidorum monete et (verbeterd uit: s) sufficientem facere tali 

conditione quod dicta plaita post obitum dicti Henrici succedet ad dictos 

venditores alioquin ad heredes dictorum venditorum prout alter recognovit 

et super omnia repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 219r 05 vr 06-11-1405. 

Martinus van Vucht zvw Arnoldus ev Belija dvw Johannes van Vlijmen droeg 

over aan Johannes zvw Franco Becker de helft van een ledig erfgoed, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Mathijas Cleijnael enerzijds en 

erfgoed van Paulus kaarsmaker anderzijds, te weten de helft naast erfgoed 

van voornoemde Paulus, met de gebouwen van deze helft, welke helft aan 

Johannes van Vlijmen was verkocht door Johannes Laet van Tiel, belast met 5 

pond b-erfcijns. 

 

Martinus de Vucht filius quondam Arnoldi maritus et tutor legitimus 

Belije sue uxoris filie quondam Johannis de Vlijmen medietatem vacue 

hereditatis site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Mathije 

Cleijnael ex uno et inter hereditatem Pauli candelatoris ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue juxta hereditatem dicti Pauli cum 

edificiis dicte medietatis vacue hereditatis predicte venditam Johanni de 

Vlijmen a Johanne Laet de Tiel prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Franconis Becker cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere exceptis 

quinque libris hereditarii census exinde de jure solvendis. Testes 

Dordrecht et Jorden datum in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 219r 06 vr 06-11-1405. 

Petrus van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Petrus de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 219r 07 vr 06-11-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Franco Becker beloofde aan voornoemde Martinus van 

Vucht zvw Arnoldus een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (do 24-06-1406), gaande uit het voornoemde. 

 

(dg: Henricus) Dictus Johannes filius quondam Franconis promisit se 

daturum et soluturum dicto Martino hereditarium censum quatuor librarum 

monete hereditarie mediatim nativitatis Johannis et mediatim nativitatis 

Domini et pro primo termino Johannis proxime futuro ex premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 219r 08 vr 06-11-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Franco kan de cijns van 4 pond terugkopen gedurende 

4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405), met 40 Hollandse 

gulden, de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Jacobus gezel en 

Petrus van Vucht. 
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{In linker marge}. A. 

Dictus Johannes filius quondam Franconis potest redimere dictum censum 

IIII librarum a festo nativitatis Domini proxime futuro (dg: ultra) infra 

quatuor annos sine medio sequentes cum XL florenis Hollandie et cum censu 

anni redemptiomnis et cum arrestadiis si que fuerint. Acta in camera 

presentibus Jacobo socio et Petro de Vucht datum in festo beati Leonardi 

anno Domini Mo CCCC quinto. 

 

BP 1184 f 219r 09 vr 06-11-1405. 

Vooornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Martinus 41 Hollandse gulden 

van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1406) te betalen. 

 

Jamdictus Johannes promisit super omnia dicto Martino XLI Hollant gulden 

comitis quondam Willelmi seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 219r 10 do 12-11-1405. 

Henricus Rovers soen van Vladeracken verklaarde dat Henricus van Tefelen 

Uden soen alle achterstallige termijnen heeft betaald van een lijfrente van 

3 Hollandse gulden die voornoemde Henricus van Tefelen hem moet betalen en 

dat hij 3 Hollandse gulden heeft betaald die zullen vervallen met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406). 

 

Henricus Rovers soen van Vladeracken palam recognovit sibi per Henricum 

de Tefelen Uden soen fore satisfactum de omnibus arrestadiis que dicto 

Henrico provenerunt #usque in diem presentem# de vitali pensione trium 

Hollant gulden (dg: quam) quam dictus Henricus (dg: si) de Tefelen sibi 

solvere tenetur ad vitam primodicti Henrici ut dicebat atque de tribus 

Hollant gulden qui sibi (dg: provenerunt de in festo Petri) provenirent 

in festo Petri (dg: proxime) ad cathedram proxime futurum. Testes Lu et 

Henricus datum in crastino Martini. 

 

BP 1184 f 219r 11 vr 06-11-1405. 

Godefridus van den Werve verkocht aan Marcilius zvw Alardus Zelen soen een 

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

leveren, gaande uit (1) een hoeve van voornoemde verkoper, gnd die Hove te 

Huculem, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, te weten uit een huis, 

tuin, andere gebouwen en erfgoederen van voornoemde verkoper, gelegen 

tussen Arnoldus zv Petrus Arts soen enerzijds en Henricus van Eten 

anderzijds, (2) een beemd, {f.219v} gnd den Auden Beempt, aldaar, tussen 

voornoemde Arnoldus zv Petrus enerzijds en Ghibo Frelart anderzijds, reeds 

belast met (a) de grondcijns, (b) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche 

maat. 

 

Godefridus van den Werve hereditarie vendidit Marcilio filio quondam 

Alardi Zelen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

Busco #solvendam purificationis# et in Busco tradendam ex quodam manso 

dicti venditoris dicto die Hove te Huculem sito in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Huculem scilicet ex domo et orto et aliis 

edificiis #et hereditatibus# dicti venditoris sitis inter hereditatem 

Arnoldi filii (dg: quondam) Petri Arts soen ex uno et hereditatem Henrici 

de Eten ex alio item ex quodam prato 

 

1184 f.219v. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1405. 

 sabbato post Leonardi: zaterdag 07-11-1405. 

 secunda post Leonardi: maandag 09-11-1405. 

 

BP 1184 f 219v 01 vr 06-11-1405. 
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dicto den Auden Beempt ibidem sito inter hereditatem dicti Arnoldi filii 

Petri ex uno et inter hereditatem Ghibonis Frelart ex alio atque ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem exceptis (dg: duobus et e) censu domini 

fundi et hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis (dg: 

mensure) dicte mensure (dg: et ?ir) et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Jorden datum in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 219v 02 vr 06-11-1405. 

Ghisbertus gnd Jong Willems soen van den Brekelen droeg over aan Johannes 

van Mijnghen de helft van een erfgoed, gelegen opten Ghelen Berch, in 

Gestel bij Herlaer, zoals Johannes van Vladeracken die helft eertijds 

verworven had, welke helft voornoemde Ghisbertus gerechtelijk gekocht had 

van Henricus Venbosch ontvanger van de heer van Duffel in het gebied van 

Herlaer. 

 

-. 

Ghisbertus dictus Jong Willems soen van den Brekelen medietatem 

hereditatis site opten Ghelen Berch (dg: s) in parrochiia de Ghestel 

prope Herlaer in ea quantitate qua Johannes de Vladeracken huiusmodi 

medietatem prius acquisierat et ad eundem spectare consuevit quam 

medietatem dictus Ghisbertus erga Henricum Venbosch receptorem domini de 

Duffle! in territorio de Herlaer per judicem mediante sententia 

scabinorum in Ghestel prope Herlaer emendo acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Mijnghen promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 219v 03 za 07-11-1405. 

Godefridus Berkelman zvw Godefridus droeg over aan Walterus zv Henricus van 

den Stake ½ bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Oertbroec, tussen 

Arnoldus van der Straten enerzijds en Henricus Coelborne anderzijds, aan 

Gerardus Berkelman zvw Godefridus overgedragen door voornoemde Henricus van 

den Stake, zijn kinderen Willelmus en Walterus, en Gerardus Witloc. Kv 

Mechtildis wv Gerardus Berkelman, bij haar verwekt door voornoemde 

Gerardus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, voornoemde ½ bunder 

overdragen aan voornoemde Walterus. 

 

Godefridus Berkelman filius quondam Godefridi dimidium bonarium prati 

situm in parrochia de Helvoert ad locum dictum Oertbroec inter 

hereditatemm Arnoldi van der Straten ex uno et inter hereditatem Henrici 

Coelborne ex alio supportatum Gerardo Berkelman filio quondam Godefridi 

ab Henrico van den Stake Willelmo et Waltero eius liberis et Gerardo 

Witloc prout in litteris hereditarie supportavit Waltero filio Henrici 

van den Stake predicti cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

Gerardi Berkelman et quorumcuque heredum eiusdem) deponere et quod ipse 

quoscumque pueros a Mechtilde relicta quondam Gerardi Berkelman et eodem 

quondam Gerardo pariter genitos cum ad annos pubertatis pervenerit! (dg: 

super premissis et jure ad opus) #premissum dimidium !juger terre# dicto 

Waltero faciet (dg: renunciare testes) supportare. Testes Gheel et 

Jacobus datum sabbato post Leonardi. 

 

BP 1184 f 219v 04 za 07-11-1405. 

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

Beest, en Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 84 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te 

betalen op straffe van 2. 

 

Willelmus de Beest et Henricus de Beest fratres liberi quondam Henrici de 

Beest et Henricus Dicbier dominus de Mierle promiserunt indivisi super 
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omnia Andree de Drodis ad opus etc LXXXIIII aude scilde ad pasche proxime 

futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Dordrecht et Lucas datum 

sabbato post Leonardi. 

 

BP 1184 f 219v 05 za 07-11-1405. 

De twee eersten beloofden de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

(dg: Primus) Duo primi promiserunt alium indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 219v 06 za 07-11-1405. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch verkocht aan 

Johannes van den Hautart al zijn beesten en varend goed en al zijn roerende 

en gerede goederen die hij heeft of binnen 3 jaar zal krijgen. De koopsom 

is voldaan. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch (dg: omnia 

et singula sua bona mobilia) omnes et singulas suas bestias et pecoralia 

bona atque omnia et singula sua !mobilia et parata habita et habenda 

#infra spacium trium annorum proxime futurorum# vendidit Johanni van den 

Hautart promittens super habita et habenda warandiam recognoscens sibi 
!de per dictum vendotorem de pecunia sibi occacione premissorum 

competente fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 219v 07 za 07-11-1405. 

Zegerus van Wordragen verkocht aan Rutgherus zvw Johannes van Hees (1) 4 

hont land, in Maren, ter plaatse gnd die Loeten, tussen Johannes Wolphardi 

enerzijds en kvw Johannes van den Loeten anderzijds, (2) 1½ hont land, in 

Maren, ter plaatse gnd op die Veltbeemden, tussen Vastradus van Berkel 

enerzijds en Johannes van Berze anderzijds, (3) 3 roeden land, in Maren, 

ter plaatse gnd op Cort Gheerden, beiderzijds tussen Goeswinus zv 

voornoemde Zegerus, (4) 2 roeden lands, in Maren, ter plaatse gnd Hengmede, 

tussen Leria dvw Henricus Scilders enerzijds en Bertradis Goeswijns 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd Dordalve Zandweij, in Maren, ter plaatse 

gnd Zandweijen, tussen wijlen Johannnes van Hees enerzijds en Nijcholaus 

Plaetmaker der Kijnder anderzijds met maasdijken die bij dit stuk land 

hoort, (6) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Hoge Obbert, tussen 

Johannes Wolphardi enerzijds en Bertradis Goeswijns anderzijds, (7) ½ 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Ghiben Goert, tussen erfgoed gnd 

Stijnen Goert enerzijds en erfgoed gnd Jans Goert anderzijds, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten binnenlands gelegen en voornoemde 

maasdijken. 

 

Zegerus de Wordragen quatuor hont terre sita in parrochia de Maren ad 

locum dictum die Loeten inter hereditatem Johannis Wolphardi ex uno et 

hereditatem liberorum quondam Johannis van den Loeten ex alio item unum 

et dimidium hont terre sita in dicta parrochia ad locum dictum op #die# 

Veltbeemden inter hereditatem Vastradi de Berkel ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Berze ex alio item tres virgatas terre sitas in 

dicta parrochia ad locum op Cort Gheerden inter hereditatem Goeswini 

filii dicti Zegeri ex utroque latere adiacentem item duas virgatas terre 

sitas in dicta parrochia ad locum dictum (dg: Hengmenge) Hengmede inter 

hereditatem Lerie filie quondam Henrici Scilders ex uno et hereditatem 

Bertradis Goeswijns ex alio item (dg: duo et dimidium) peciam terre 

dictam Dordalve Zandweij sitam in dicta parrochia ad locum dictum 

Zandweijen inter hereditatem quondam Johannnis de Hees ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Plaetmaker der Kijnder ex alio simul cum aggeribus 

Mose ad jamdictam peciam terre spectantibus item dimidium juger terre 

situm in dicta parrochia ad locum dictum #{in linker marge:} Hoge# Obbert 

inter hereditatem Johannis Wolphardi ex uno et (dg: Bertraddi Goe) inter 
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hereditatem Bertradis Goeswijns ex alio item dimidium juger terre situm 

in dicta parrochia in loco dicto Ghiben Goert inter hereditatem dictam 

Stijnen Goert ex uno et hereditatem dictam Jans Goert ex alio prout dicte 

hereditates ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero 

filio quondam Johannis de Hees promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegedijcken aqueductibus et 

fossatis ad premissa spectantibus et infra terram sitis atque #dictis# 

aggeribus Mose ad dictam peciam terre Zandweijen vocatam spectantibus. 

Testes Dordrecht et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 219v 08 ma 09-11-1405. 

Hadewigis ndvw Cristina Roesmont droeg over aan Sophija dv Jacobus van 

Nuijen? alle goederen die wijlen voornoemde Cristina in haar testament aan 

haar had vermaakt. 

 

Hadewigis filia #naturalis# quondam Cristine Roesmont cum tutore omnia et 

singula bona mobilia immobilia hereditaria ac parata que dicta quondam 

Cristina in suo testamento legaverat prefate sue filie ut dicebat 

hereditarie supportavit Sophije filie Jacobi de Nuij[en?] promittens cum 

tutore super habita et habenda warandiam. Testes Dordrecht et Lu datum 2a 

post Leonardi. 

 

BP 1184 f 219v 09 ma 09-11-1405. 

Johannes van Bruheze maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen, gedaan door de broers Johannes, Willelmus en Arnoldus van 

Ouden, kvw hr Rutgherus van Ouden ridder, en door Arnoldus Hacke szvw 

voornoemde hr Rutgherus met hun goederen en met de goederen van wijlen 

voornoemde hr Rutgherus. 

 

Johannes de Bruheze omnes et singulas venditiones alienations et 

obligationes factas per Johannem Willelmum et Arnoldum de Ouden fratres 

liberos quondam domini Rutgheri de Ouden militis et per Arnoldum Hacke 

(dg: filium domini) generum dicti quondam domini Rutgheri cum 

quibuscumque bonis eorum seu alterius eorundem atque omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis 

dicti quondam domini Rutgheri calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.220r. 

 in crastino octavarum omnium sanctorum: maandag 09-11-1405. 

 

BP 1184 f 220r 01 ma 09-11-1405. 

Petrus van Geffen, zijn zoon Cristianus en Albertus Last verklaarden dat 

Johannes van Bruheze alle achterstallige termijnen heeft voldaan van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes moest 

leveren aan wijlen Egidius Boijen. En ze beloofden dat, in dien voornoemde 

Johannes wordt aangesproken over voornoemde pacht en de achterstallige 

termijnen daarvan door anderen dan voornoemde Petrus, Cristianus en 

Albertus of degenen die door hen gemachtigd zijn, dat zij dan voornoemde 

Johannes schadeloos zullen houden van die aanspraken en de schade, voor 

zover voornoemde Johannes die schade aantoont met twee of meer getuigen, of 

dat nu schepenen zijn, poorters of inwoners van de villicatio. 

 

Petrus de Geffen Cristianus eius filius et Albertus Last palam 

recognoverunt eis per Johannem de Bruheze fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis (dg: que de) restantibus et deficientibus a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem de hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Busco quam dictus Johannes solvere tenebatur Egidio 

quondam Boijen promittentes (dg: dictus Johannem) indivisi super omnia 

habita et habenda quod ipsi (dg: ?pret) si dictus Johannes impetetur ab 

aliis quam a Petro Cristiano et Alberto predictis (dg: de) #vel ab aliis 

potestatem ab eis habentibus de# et super paccione predicta atque super 
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arrestadiis eiusdem paccionis in judicio spirituali vel in judicio 

seculari quod tunc ipsi debitores dictum Johannem ab huiusmodi 

impetitionibus et dampnis sibi exinde evenientibus ac eventuris in 

futurum (dg: si) quitabunt relevabunt et simpliciter indempnem servabunt 

in quantum ipse Johannes huiusmodi dampna probaverit per duos testes vel 

plures sive fuerint scabini vel (dg: alii vir) opidani aut villiani. 

Testes Johannes et Lu datum (dg: in secunda post Huberti) in crastino 

octavarum omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 220r 02 ma 09-11-1405. 

Lambertus van Middelrode smid droeg over aan Arnoldus Snoeck en Henricus 

van Wickenvoirt, dekens van het gilde der smeden in Den Bosch, tbv het 

gilde, een b-erfcijns van 1 oude schild, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een kamp lands, naast de plaats gnd Merendonc, tussen Henricus 

Buekentop enerzijds en Johannes van den Merendonc anderzijds, met een eind 

strekkend aan Johannes van Heze en met het andere eind aan wijlen 

Theodericus Sceijvel, welke cijns voornoemde Lambertus gekocht had van 

Johannes van Troest. De dekanen van het gilde kunnen en moeten de cijns 

manen en aanwenden ter ere van Sint-Eligius in de kerk van Den Bosch, 

 

Lambertus de Middelrode faber hereditarium censum unius aurei denarii 

antiqui communiter aude scilt vocati solvendum hereditarie Johannis ex 

quodam campo terre sito juxta locum dictum Merendonc inter hereditatem 

Henrici Buekentop ex uno et inter hereditatem Johannis van den Merendonc 

ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis de Heze et cum 

reliquo fine ad hereditatem quondam Theoderici Sceijvel quem censum 

dictus Lambertus erga Johannem de Troest emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo Snoeck et Henrico de Wickenvoirt 

decanis gulde fabrorum in Busco ad opus (dg: #sancti Eligii# eiusdem 

gulde) #eiusdem gulde# cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod 

decani pro tempore dicte gulde predictum censum monere poterunt #et 

debent# in futurum et convertere in honere (dg: ij......) sancti Eligii 

in ecclesia de Busco. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 03 ma 09-11-1405. 

Nijcholaus van Coelen goudsmid droeg over aan Johannes van Bladel een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, 

gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, over het kerkhof van de kerk van 

Sint-Jan-Evangelist, in de straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed van Alardus 

van Berlikem enerzijds en erfgoed van Truda Machiels anderzijds, welke 

cijns aan voornoemde Nijcholaus was overgedragen24 door Gertrudis wv 

Nijcholaus van Stakenborch, haar kinderen Nijcholaus en Mechtildis, en 

Johannes van Berlikem. 

 

Nijcholaus de Coelen aurifaber hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii confessoris ex domo et area sita in Busco 

ultra cijmitherium ecclesie beati Johannis ewangeliste in vico dicto 

Papenhuls inter hereditatem Alardi de Berlikem ex uno et inter 

hereditatem Trude Machiels ex alio supportatum dicto Nijcholao a Gertrude 

relicta quondam Nijcholai de Stakenborch Nijcholao et Mechtilde eius 

liberis atque Johanne de Berlikem prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Bladel cum litteris et aliis et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 04 ma 09-11-1405. 

Willelmus van Haren zvw Willelmus beloofde aan Gerlacus Boest, tbv hem en 

hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, Bossche 

                         
24 Zie ← BP 1179 p 329r 05 do 25-01-1392, overdracht van de erfcijns. 
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maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407) te leveren. 

 

Solvit. 

Willelmus de Haren filius quondam Willelmi promisit super omnia Gerlaco 

Boest ad opus #sui et ad opus# domini propositi Lovaniensis sancte 

Gertrudis seu alterius eorum sex modios et quatuor lopinos siliginis 

mensure de Busco #a# (dg: ad) purificationis proxime futuro (dg: 

persolvendos) ultra annum persolvendos. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 05 ma 09-11-1405. 

Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofden aan voornoemde 

Willelmus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Henricus et Willelmus liberi quondam Johannis de Haren promiserunt 

indivisi super omnia dicto Willelmo tantum ad eundem terminum 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 06 ma 09-11-1405. 

Henricus van Krekelhoven beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, tbv hem en 

hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis over twee jaar (do 02-02-1408) te leveren. 

 

Solvit. 

Henricus de Krekelhoven promisit super omnia dicto Gerlaco Boest ad opus 

ut supra sex modios et quatuor lopinos siliginis a purificationis proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 07 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde Henricus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Dicti Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

promiserunt dicto Henrico tantum ad dictum terminum persolvendum. Datum 

supra. 

 

BP 1184 f 220r 08 ma 09-11-1405. 

Arnoldus Houtappel beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, tbv hem en hr 

propositus van Sint-Truiden in Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis over drie jaar (za 02-02-1409) te leveren. 

 

Solvit. 

Arnoldus Houtappel promisit super omnia dicto Gerlaco ad opus ut supra 

sex modios et quatuor lopinos siliginis dicte mensure a purificationis 

proxime futuro ultra 3es annos persolvendos. Datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 09 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde Arnoldus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Jamdicti fratres promiserunt dicto Arnoldo tantum ad eundem terminum 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 10 ma 09-11-1405. 

Voornoemde Arnoldus Houtappel beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, tbv 

hem en hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over vier jaar (zo 02-02-1410) te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Gerlaco ad opus ut supra sex 

modios et quatuor lopinos siliginis dicte mensure a purificationis 
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proxime futuro ultra 4or annos persolvendos. Datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 11 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde Arnoldus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Jamdicti fratres promiserunt dicto Arnoldo tantum ad eundem terminum 

persolvendum. Datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 12 ma 09-11-1405. 

Voornoemde Arnoldus Houtappel beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, tbv 

hem en hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over zeven jaar (do 02-02-1413) te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Gerlaco ad opus ut supra sex 

modios et quatuor lopinos siliginis dicte mensure a purificationis 

proxime futuro ultra septem annos persolvendos. Datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 13 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde Arnoldus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Jamdicti fratres promiserunt indivisi dicto Arnoldo tantum ad dictum 

terminum persolvendum. Testes datum supra. Solvit. 

 

BP 1184 f 220r 14 ma 09-11-1405. 

Engbertus zv Elizabeth Walteri beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, tbv 

hem en hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 3 mud rogge en 1 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 5 jaar (ma 02-02-1411) te leveren. 

 

Solvit. 

Engbertus (dg: Wouters) filius Elizabeth Walteri promisit super omnia 

dicto Gerlaco ad opus etc tres modios siliginis et unum sextarium 

siliginis dicte mensure a purificationis proxime futuro ultra quinque 

annos persolvendos. Datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 15 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde Engbertus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Dicti fratres promiserunt dicto Engberto tantum ad dictum terminum 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 15 ma 09-11-1405. 

Hr Walterus van Beke priester beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, tbv 

hem en hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over 6 jaar (di 02-02-1412) te leveren. 

 

Solvit. 

Dominus Walterus de Beke presbiter promisit super omnia dicto Gerlaco sex 

modios siliginis et quatuor lopinos siliginis dicte mensure a 

purificationis proxime futuro ultra sex annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 220r 16 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde hr Walterus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 
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Dicti fratres promiserunt dicto domino Waltero tantum ad dictum terminum 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 17 ma 09-11-1405. 

Willelmus van Haren zvw Willelmus beloofde aan voornoemde Gerlacus Boest, 

tbv hem en hr propositus van Sint-Truiden in Leuven, 3 mud en 1 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 5 jaar (ma 02-02-1411) te leveren. 

 

Solvit. 

Willelmus de Haren filius quondam Willelmi promisit super omnia dicto 

Gerlaco ut supra tres modios siliginis et unum sextarium siliginis dicte 

mensure a purificationis proxime futuro ultra quinque annos persolvendos. 

Testes (dg: de) datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 18 ma 09-11-1405. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofde 

aan voornoemde Willelmus hetzelfde op dezelfde termijn te leveren. 

 

Dicti fratres promiserunt dicto Willelmo tantum ad dictum terminum 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 19 ma 09-11-1405. 

Henricus van Haren zvw Johannes beloofde aan Wellinus van Beke 16 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Vastenavond 

aannstaande (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Solvit. 

Henricus de Haren filius quondam Johannis promisit super omnia Wellino de 

Beke XVI nu Gelre gulden #scilicet IX boddreger pro quolibet gulden# (dg: 

seu valorem# ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 220r 20 ma 09-11-1405. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofden aan 

voornoemde Gerlacus Boest, tbv hem en hr propositus van Sint-Truiden in 

Leuven, 6 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmmis aanstaande (di 02-

02-1406) te leveren. 

 

Henricus Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren promiserunt 

indivisi super omnia dicto Gerlaco ut supra sex modios et quatuor lopinos 

siliginis dicte mensure ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220r 21 ma 09-11-1405. 

Hr Theodericus Boest, gemachtigd door hr propositus van Sint-Truiden in 

Leuven, maakte bezwaar tegen bezwaringen, vervreemdingen en verkopingen, 

gedaan door Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren. 

 

Dominus Theodericus Boest potens factus ut dicebat a domino proposito 

sancte Gertrudis Lovaniensis obligationes et alienationes ac venditiones 

factas per Henricum et Willelmum liberos quondam Johannis de Haren 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.220v. 

 in profesto Martini: dinsdag 10-11-1405. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1405. 

 in crastino octavarum omnium sanctorum: maandag 09-11-1405. 

 

BP 1184 f 220v 01 .. 11-09-1617. 

Johannes Somers zvw mr Wolterus Somers, gemachtigd door de broers dr mr 

Lazarius, Johannes en Bernardinus, zvw Bartholomeus Marquis en Catharina 
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dvw Johannes Loppe, in een schepenbrief van Antwerpen van 03-03-1617, 

verklaarde dat Judocus Artssn Rovers als eigenaar van de onderpanden aan 

zijn handen gelost heeft de pacht van 16 lopen rogge, met achterstallige 

termijnen, die in het contract hiernaast staat. 

 

{In margine}. 

Johannes Somers filius quondam magistri Wolteri Somers tamquam potens 

vigore potestatis sibi per doctorem magistrum Lazarium Johannem et 

Bernardinum fratres filios quondam Bartholomei Marquis et Catharine filie 

quondam Johannis Loppe date in litteris procuratorialibus scabinorum et 

consulum oppidi Antwerpiensis de data IIIa die mensis martii anno XVIc 

XVII palam recognovit et publice confessus est quod Judocus Artssn Rovers 

tamquam proprietarius contrapignorum ad manus suas legitime et 

hereditarie redemit et acquitavit paccionem sedecim lopinorum siliginis 

cum omnibus arrestadiis inde ?restantibus in hoc contractu ?etc 

comprehensam. Actum XIa septembris anno XVIc XVII me teste ?Ruijs. 

 

BP 1184 f 220v 02 di 10-11-1405. 

Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan Johannes zvw Henricus 

van den Brake een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op de na te noemen hoeve te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1406), gaande uit een hoeve met gebouwen van wijlen 

voornoemde Henricus, in Stiphout, naast de straat die loopt van de gemene 

weg gnd die Plaetse van Stiphout naar de heide, met het toebehoren, gelegen 

onder Stiphout en Helmond, zoals Willelmus Loden Moelners soen de hoeve met 

toebehoren als hoevenaar bezat, en zoals de hoeve behoorde aan wijlen 

voornoemde Henricus, welke hoeve voornoemde Godefridus zvw Godefridus in 

pacht verkregen had van de broers Johannes, Jordanus en Corstantius, kvw 

voornoemde Henricus van den Braken, en Godefridus nzvw hr Johannes priester 

zvw Godefridus van Os ridder. De brief overhandigen aan Johannes van 

Verlaer25. 

(dg: te weten uit (1) het huis, de tuin, andere gebouwen en aangelegen 

erfgoederen, ongeveer 4 lopen groot, tussen Johannes van Oprode enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) een tuintje dat gelegen is voor het erfgoed 

van voornoemde Johannes van Oprode, ongeveer 25 roeden groot, tussen 

Katherina van den Velde enerzijds en een gemene straat anderzijds, (3) een 

stuk land, ter plaatse gnd des Custers Hof, tussen) 

 

In linker marge, met een haal voor alle contracten tm 09: solverunt 

omnes. 

Godefridus filius quondam Godefridi Aleijten soen promisit se daturum et 

soluturum Johanni filio quondam Henrici van den Brake hereditariam 

paccionem sedecim lopinorum siliginis mensure de Helmont et (dg: in 

Helmont tradendam) #purificationis et pro primo termino !a purificationis 

proxime futuro# supra (dg: mansum infrascriptum #?bona domum et bona) 

edifica mansi (dg: manso) infrascripti# tradendam ex (dg: bonis dictis) 

quodam manso #cum suis edificiis# quondam Henrici sito in parrochia de 

Stiphout (dg: scilicet ex domo et orto et aliis edificiis sibi 

adiacentibus et hereditatibus sibi adiacentibus quatuor lopinatas vel 

circiter continentibus inter hereditatem Johannis de Oprode ex uno et 

inter communitatem ex alio item ex d ortulo sito ante hereditatem dicti 

Johannis van Oprode que XXV virgatas vel circiter continet inter 

hereditatem Katherine van den Velde ex uno et inter communem vicum ex 

alio item ex pecia terre sita in loco dicto des Custers Hof inter 

hereditatem) juxta quendam vicum tendentem (dg: versus tijlia) a communi 

platea dicta die Plaetse de Stiphout versus mericam (dg: ex) atque ex 

attinentiis dicti mansi universis quocumque locorum infra parrochias de 

Stiphout et de Helmont situatis prout Willelmus Loden Moelners soen 

huiusmodi mansum cum suis attinentiis possidere consuevit #tamquam 

                         
25 Vergelijk de doorgehaalde tekst in BP 1184 f 220v 09: Johannes zvw voornoemde Henricus van 
den Braken is mogelijk dezelfde als Johannes van Verlaer. 
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colonus# et idem mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam Henricum 

[spec]tare consuevit (dg: ut) ut dicebat quem mansum cum suis attinentiis 

et edificiis predictis dictus Godefridus filius quondam Godefridi erga 

Johannem Jordanum (dg: Henricum) Corstantium fratres liberos dicti 

quondam Henrici van den Braken et Godefridum filium #naturalem# quondam 

domini Johannis presbitri filii quondam Godefridi de Os militis ad pactum 

acquisierat (dg: p) ut dicebat. Testes Dordrecht et Jorden datum in 

profesto Martini. Tradatur Johanni de Verlaer. 

 

BP 1184 f 220v 03 di 10-11-1405. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan Jordanus 

zvw Henricus van den Braken 16 lopen rogge n-erfpacht, maat van Helmond, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1406), op dezelfde manier als hierboven. 

 

Dictus Godefridus promisit se daturum et soluturum Jordano filio quondam 

Henrici van den Braken XVI lopinos siliginis dicte mensure hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220v 04 di 22-12-1405. 

Voornoemde Jordanus zvw Henricus van den Braken droeg voornoemde pacht over 

aan Johannes zv Ghisbertus Ghiben soen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Jordanus dictam paccionem hereditarie supportavit Johanni filio 

Ghisberti Ghiben soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum in crastino 

Thome. Non solvit. 

 

BP 1184 f 220v 05 di 10-11-1405. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan voornoemde 

Corstantius zvw Henricus van den Braken 16 lopen rogge n-erfpacht, maat van 

Helmond, zoals hierboven. De brief overhandigen aan Johannes zv Ghisbertus 

van Brogel 

 

Dictus Godefridus promisit se daturum dicto Corstantio XVI lopinos 

siliginis dicte mensure terminis et loco solutionis predictis per totum 

ut supra. Datum supra. Tradatur Johanni filio Ghisberti de Brogel. 

 

BP 1184 f 220v 06 di 10-11-1405. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan voornoemde 

Godefridus nzvw hr Johannes priester zvw hr Godefridus van Os ridder 16 

lopen rogge n-erfpacht, maat van Helmond, zoals hierboven. 

 

Dictus Godefridus promisit se daturum dicto Godefrido filio #naturali# 

quondam domini Johannis presbitri filii domini quondam Godefridi de Os 

militis XVI lopinos siliginis dicte mensure terminis et loco predictis ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220v 07 di 10-11-1405. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan voornoemde 

broers Johannes, Jordanus en Corstantius, kvw voornoemde Henricus van den 

Braken, en Godefridus nzvw hr Johannes priester zvw Godefridus van Os 

ridder een n-erfpacht van 32 lopen rogge, maat van Helmond, op dezelfde 

manier als hierboven. De brief overhandigen aan Johannes van Verlaer. 

 

Primodictus Godefridus promisit (dg: se daturum et Johanni de Verlaer) se 

daturum et soluturum dictis Johanni Jordano Corstantio fratribus et 

Godefrido filio naturali dicti domini (dg: G) quondam Johannis presbitri 

hereditariam paccionem XXXII lopinorum siliginis dicte mensure 
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hereditarie terminis solutionis et loco predictis ex premissis. Testes 

datum supra. Tradatur Johanni de Verlaer. 

 

BP 1184 f 220v 08 di 10-11-1405. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan Johannes 

van Verlaer 20 nieuwe gulden, 38 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Primodictus Godefridus promisit super omnia (dg: jamdictis) Johanni de 

Verlaer XX nu gulden scilicet XXXVIII gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 220v 09 di 10-11-1405. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Aleijten soen beloofde aan voornoemde 

Johannes van Verlaer (1) 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over 

een jaar (wo 02-02-1407) te leveren, (2) 2 mud rogge, maat van Helmond, en 

80 nieuwe Gelderse gulden, 38 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Lichtmis over twee jaar (do 02-02-1408) te leveren en te betalen. 

 

Primodictus Godefridus promisit super omnia dicto Johanni #de Verlaer# 

(dg: Jordano et Corstantio fratribus et Godefrido filio naturali dicti 

domini quondam Godefridi Johannis presbitri mediatim a purificationis 

proxime futuro ultra annum et mediatim a purificationis proxime futuro a) 

duos modios siliginis mensure de Helmont a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos atque duos modios siliginis eiusdem mensure et 

LXXX nu Gelre gulden XXXVIII gemeijn placken pro quolibet gulden a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 220v 10 ma 09-11-1405. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, droegen al hun 

gezamenlijke goederen over aan Arnoldus Houtappel en Willelmus zvw 

Willelmus van Haren {testes en datum doorgehaald}. 

 

-. 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata ab eis 

pariter habita et habenda quocumque locorum consistentia ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Arnoldo Houtappel et Willelmo filio quondam 

Willelmi de Haren promittentes indivisi super habita et habenda (dg: 

warandiam) ratam servare. Testes (dg: Jorden et Lu datum in crastino 

octavarum omnium sanctorum). 

 

BP 1184 f 220v 11 di 10-11-1405. 

Destijds had Otto Herbrechts soen van Houthen gekocht van Metta wv Henricus 

van der Braken en Hermannus, Jordanus en Aleijdis, kv voornoemde Metta en 

wijlen Henricus een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die Rode Beemt en een aangelegen 

akker, in Stiphout, (2) een akker, gnd die Boghaerts Acker, in Stiphout. 

Vervolgens hadden de verkopers beloofd dat Johannes, Henricus, Corstantius 

en Godefridus, kv voornoemde Metta, met de verkoop zouden instemmen. 

Laatstgenoemde Johannes en Corstantius stemden thans, tbv Otto zvw 

Willelmus zvw Otto Herbrechts soen, in met de verkoop. 

 

Notum sit universis quod cum Otto Herbrechts soen de Houthen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex prato dicto die Rode Beemt et agro terre 

sibi adiacente !in parrochia de Stiphout et ex agro dicto die Boghaerts 

Acker sito in dicta parrochia erga Mettam relictam quondam Henrici van 

der Braken Hermannum Jordanum et Aleijdem liberos dictorum Mette et 
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quondam Henrici emendo acquisuisset et deinde promisissent indivisi super 

omnia quod ipsi Johannem Henricum Corstantium et (dg: He) Godefridum 

liberos dicte Mette dicte venditioni facient consentire et eandem ratam 

servare prout in litteris constituti igitur coram scabinis infrascriptis 

jamdicti Johannes et Corstantius dicte venditioni suum adhibuerunt 

consensum promittentes indivisi super omnia (dg: huiusmodi venditionem 

perpetue ratam servare) Ottoni filio quondam Willelmi filii quondam 

Ottonis Herbrechts soen super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 220v 12 ma 09-11-1405. 

Johannes van Bruheze, Lucas van Erpe, Thomas van de Kelder en Leonius van 

Erpe zvw Petrus beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 370 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe van 10. 

 

Johannes de Bruheze Lucas de Erpe (dg: Leonius) Thomas de Penu et Leonius 

de Erpe filius quondam Petri promiserunt indivisi super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc CCC et LXX aude scilde Francie ad pasche proxime 

futurum persolvendos sub pena X. Testes Jorden et Lu datum in crastino 

octavarum omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 220v 13 ma 09-11-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.221r. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1405. 

 

BP 1184 f 221r 01 do 12-11-1405. 

Henricus Bruijn zvw Godefridus Bruijn verkocht aan Walterus van Os 3/7 deel 

dat aan hem behoort in 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd int 

Rosmaet, tussen erfg vw Zenssa Robben enerzijds en erfg vw Gerardus Vilt 

van Ussen anderzijds. 

 

Henricus Bruijn filius quondam Godefridi Bruijn tres septimas partes ad 

ipsum spectantes in uno jugere terre sito in parrochia de Lijttoijen in 

loco dicto int Rosmaet inter hereditatem heredum quondam Zensse Robben ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Gerardi Vilt de Ussen ex alio 

(dg: scilicet illas tres septimas ut dicebat hereditarie ven) in ea 

quantitate qua ipsum juger terre ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit Waltero de Os promittens super omnia warandiam et obligationem 

(dg: deponere) et questionem proximitatis deponere. Testes Jorden et Lu 

datum in crastino Martini. 

 

BP 1184 f 221r 02 do 12-11-1405. 

Henricus Ghestken verkocht aan Godestodis dvw Petrus van den Hulze de helft 

die aan hem behoort in alle goederen, waarin Bessella dvw Arnoldus van 

Wolfswinckel was overleden. 

 

Solvit. 

Henricus Ghestken #medietatem ad se spectantem# !omnibus et singulis 

bonis sibi (dg: de morte) #in quibus# quondam Bessella (dg: ?sue) filia 

quondam Arnoldi de Wolfswinckel #{in linker marge:} decessit# (dg: 

successione advoluta) quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Godestodi filie quondam Petri van den Hulze 

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

deponere) et impetitionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 221r 03 do 12-11-1405. 

Bernardus van Aftersloet en zijn vrouw Bessella, dvw Johannes van Eldwijc 

en wv Arnoldus Meeus soen, beloofden aan Johannes Oem van Pelt kanunnik van 

Eijck 60 Engelse nobel met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

De brief overhandigen aan Bernardus. 

 

Bernardus (dg: de) van Aftersloet et Bessella eius uxor filia quondam 

Johannis de Eldwijc relicta quondam Arnoldi Meeus soen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Oem de Pelt canonico (dg: Beken) Eijckensi 

LX Engels nobel ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Johannes 

et Henricus datum supra. Tradatur littera Bernardo. 

 

BP 1184 f 221r 04 do 12-11-1405. 

Katherina wv Godefridus van Gheldorp beloofde aan haar broer Rodolphus van 

den Braec, tbv hun broer Ghisbertus, een lijfrente van 10 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Katherina. 

 

Solvit. 

Katherina relicta quondam Godefridi de Gheldorp cum tutore promisit super 

omnia Rodolpho van den Braec suo fratri ad opus Ghisberti fratris 

dictorum Katherine et (dg: R) Rodolphi quod ipsa dabit dicto Ghisberto 

suo fratri vitalem pensionem X Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem (dg: in) #anno quolibet ad vitam dicte! Ghisberti et non ultra# 

purificationis ex omnibus et singulis bonis dicte Katherine habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortuus 

fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 221r 05 do 12-11-1405. 

Heijlwigis dvw Conrardus van den Zande van Meghen, Johannes van den Zande 

zvw Willelmus van den Zande zvw voornoemde Conrardus, Nijcholaus Dodenborch 

ev Gertrudis, en Theodericus Loef Gerits soen ev Elizabeth, dvw voornoemde 

Willelmus, verkochten aan Marselius Wouters soen van Berchen 3 stukken 

land, in Berghem, ter plaatse gnd Onderstal, (1) tussen Henricus van 

Berchen van Meghen enerzijds en erfgoed van de kerk van Meghen anderzijds, 

(2) tussen Arnoldus van Erwen die Pasteijbecker enerzijds en erfg vw 

Nijcholaus van Huemen anderzijds, (3) tussen Arnoldus van Erwen die 

Pasteijbecker enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Solvit. 

Heijlwigis filia quondam Conrardi van den Zande de Meghen cum tutore 

Johannes van den Zande #filius quondam# Willelmi (dg: soen Nijcholaus de) 

van den Zande filii dicti quondam Conrardi #Nijcholaus Dodenborch# 

maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris (dg: filie) et 

Theodericus Loef Gerits soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Willelmi tres pecias terre sitas in 

parrochia de (dg: Berchel) Berchen ad locum dictum Onderstal quarum una 

inter hereditatem Henrici de Berchen de Meghen ex uno et inter 

hereditatem ecclesie de Meghen ex alio altera inter hereditatem (dg: 

dicti Henrici) #Arnoldi de Erwen die Pasteijbecker# ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Nijcholai de Huemen ex alio et tercia inter 

hereditatem Arnoldi de Erwen die Pasteijbecker ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici ex alio #site sunt# ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Marselio Wouters soen de Berchen promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

(dg: exceptis). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 221r 06 do 12-11-1405. 

Gerlacus Lemmens soen ev Heijlwigis dvw Egidius Waudekens soen verkocht aan 

Willelmus zvw Henricus Melijs soen een hofstad in Geffen, ter plaatse gnd 

aen die Wijc, tussen Marselius van Huesden enerzijds en voornoemde 
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Willelmus anderzijds, met de gebouwen erop, belast met (1) 1 Vlaamse groot 

aan Johannes van de Dijk, (2) een b-erfpacht van 4 lopen rogge aan het 

klooster Porta Celi. 

 

Solvit. 

Gerlacus Lemmens soen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Egidii Waudekens soen quoddam domistadium situm in 

parrochia de Geffen ad locum dictum aen die Wijc inter hereditatem 

Marselii de Huesden ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam 

Henrici Melijs soen ex alio (dg: ut) #cum edificiis in eodem 

consistentibus# ut dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso 

Flandrensi Johanni de Aggere et hereditaria paccione quatuor lopinorum 

siliginis conventui de Porta Celi exinde solvendis. Testes Lu et Henricus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 221r 07 do 12-11-1405. 

Theodericus Lu {de schepen} verkocht aan Jacobus Berwijns een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd des Greven Cloet, tussen voornoemde Jacobus enerzijds 

en Godefridus zv Henricus Bruijn anderzijds. 

 

Solvit II grossos. 

Theodericus Lu peciam terre sitam in parochia de Os ad locum dictum des 

Greven Cloet inter hereditatem Jacobi Berwijns ex uno et inter 

hereditatem Godefridi filii Henrici Bruijn ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Jacobo promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: Lu) Lu predictus et Henricus datum supra. Scabini 

noluerunt. 

 

BP 1184 f 221r 08 do 12-11-1405. 

Jacobus en Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, verkochten aan Godescalcus en 

Henricus, kvw Willelmus van den Stake van Oesterwijc, de helft, die aan 

Ghevardus van Eijndoven behoorde, in 72 roeden moer, in Moergestel, tussen 

Arnoldus Cleijnael enerzijds en Willelmus Scenckel van Gestel anderzijds, 

welke 72 roeden Ghevardus van Eijndoven en voornoemde Willelmus van den 

Stake gekocht hadden van voornoemde Willelmus Scenckel, te weten de helft 

die thans niet uitgegraven is. Lasten van hun kant, van de kant van hun 

broers Petrus en Johannes en van de kant van wijlen voornoemde Ghevardus en 

zijn erfgenamen worden afgehandeld, uitgezonderd de reeds uitgegraven 

turven. Johannes van Zidewijnden deed afstand van voornoemde helft. 

 

Solvit. 

Jacobus et Heijlwigis liberi quondam Jacobi Steenwech (dg: cum tutore) 

medietatem que ad Ghevardum de Eijndoven spectabat in LXXII virgatis 

terre dicte moer sitis in parrrochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Arnoldi Cleijnael ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Scenckel de Gestel ex alio quas LXXII virgatas Ghevardus de Eijndoven et 

Willelmus van den Stake de Oesterwijc erga predictum Willelmum Scenckel 

emendo acquisierant (dg: ut) scilicet illam medietatem que ibidem #ad 

presens (dg: est)# non est effossata ut dicebant legitime vendiderunt 

(dg: W) Godescalco et Henrico liberis dicti Willelmi quondam van den 

Stake #supportaverunt# cum litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum #et 

Petri et Johannis eorum fratrum# et dicti quondam Ghevardi et suorum 

heredum deponere exceptis cespitibus exinde effossatis. Johannes de 

Zidewijnden super predicta medietate et jure ad opus dictorum emptorum 

hereditarie renunciavit. Testes datum supra. Tradatur alteri prius 

venienti. 

 

1184 f.221v. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1405. 
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 sabbato post Martini: zaterdag 14-11-1405. 

 

BP 1184 f 221v 01 do 12-11-1405. 

Arnoldus Mijnnemere verkocht aan Willelmus van den Velde een kamp 

heideland, gnd Sceepdonc, in Boxtel, in de gemeint van Lennenshovel en 

Lutter Lijemde, tussen de gemeint enerzijds en nkvw hr Mathijas priester, 

Alardus Heijnmans soen, zijn zuster Hilla en Albertus die Steenre 

anderzijds, met de sloten die bij dit kamp horen, uitgezonderd 1 bunder die 

gereserveerd is voor Theodericus Weker szv voornoemde Arnoldus, belast met 

5 oude groten b-erfcijns, die de koper zal moeten betalen. 

 

Arnoldus Mijnnemere quendam campum terre mericalis #(dg: si) dictum 

Sceepdonc# situm in parrochia de Bucstel in communitate de Lennenshovel 

et de Lutter Lijemde inter communitatem ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum quo) puerorum naturalium domini quondam Mathije presbitri (dg: 

ex alio) Alardi Heijnmans soen et Hille eius sororis (dg: ex) et Alberti 

die Steenre ex alio simul cum fossatis ad dictum campum spectantibus 

excepto de dicto campo #et Theoderico Weker genero dicti Arnoldi 

reservato# quodam bonario quod #{in linker marge:} !ipsum# Theodericum 

die Weker (dg: generum dicti Arnoldi) pertinet ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo van den Velde promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque grossis antiquis (dg: 

quos) hereditarii census quos dictus emptor exinde solvere tenebitur. 

Testes Lu et Jacobus datum in crastino Martini. 

 

BP 1184 f 221v 02 do 12-11-1405. 

Andreas Hoppenbrouwer verkocht aan Gertrudis wv Johannes Hughen een 

b-erfcijns van 3 oude schilden, met Kerstmis te betalen, die Arnoldus 

Nolleken Geroncs gekocht had van Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees, 

van welke cijns voornoemde Andreas één helft gekocht had van Andreas zvw 

Andreas Tijmmerman en de andere helft van Johannes Quappe en zijn zuster 

Gloria, kvw Arnoldus Quappe, Arnoldus van Vlijmen, Matheus Quappe en 

Johannes Quappe, broers, kvw Franco Nollekens, Nijcholaus Bollen verwer en 

Quirinus gnd Ackarijn zv Johannes Ackarijns soen. 

 

Andreas Hoppenbrouwer hereditarium censum (dg: he) trium aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum solvendum 

hereditarie nativitatis Domini quem censum Arnoldus Nolleken Geroncs erga 

Gerardum de Kessel filium quondam Arnoldi de Hees emendo acquisierat (dg: 

prout) de quo censu dictus Andreas unam medietatem erga Andream filium 

quondam Andree Tijmmerman (dg: et reliquam prout in litteris) et reliquam 

medietatem erga Johannem Quappe Gloriam eius sororem liberos quondam 

Arnoldi Quappe Arnoldum de Vlijmen Matheum Quappe Johannem Quappe fratres 

liberos quondam Franconis Nollekens Nijcholaum Bollen (dg: -s) tinctorem 

et Quirinum dictum Ackarijn filium Johannis Ackarijns soen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Gertrudi relicte 

quondam Johannis Hughen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Lu et Jacobus datum in crastino 

Martini. 

 

BP 1184 f 221v 03 za 14-11-1405. 

Voornoemde Gertrudis wv Johannes Hughen droeg voornoemde cijns over aan 

haar dochter Oda, tbv Nijcholaus, Marcilius en Nijcholaus de jongere, kv 

voornnoemde Oda en wijlen Nijcholaus van Stakenborch. Wel behoudt 

voornoemde Gertrudis het vruchtgebruik in de cijns. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicta Gertrudis #cum tutore# dictum censum #hereditarie# supportavit Ode 

sue filie ad opus Nijcholai et (dg: Zeberti) #Marcilii# et Nijcholai 

junioris liberorum dicte Ode et quondam Nijcholai de Stakenborch 
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promittens cum tutore super omnia ratam tali conditione quod dicta Oda 

suum usufructum habebit in premissis post vero eius decessum ad dictos 

liberos devolvendum. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post Martini. 

 

BP 1184 f 221v 04 do 12-11-1405. 

De broers Henricus van der Heijden en Johannes van der Heijden droegen over 

aan hun zuster Luijtgardis voor de duur van haar leven de helft, die aan 

hen behoort, in 2 bunder beemd, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Henricus van 

den Hodonc, met een weg ertussen, anderzijds, te weten de helft richting de 

plaats gnd Westlaken, deze helft belast met 1 oude groot en een b-erfcijns 

van 2 schelling 6 penning gemeen paijment. Na overlijden van voornoemde 

Luijtgardis gaat de helft terug naar de broers. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: et J) van der Heijden et Johannes van der Heijden fratres 

(dg: pro) medietatem ad ipsos spectantem in duobus bonariis prati sitis 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dungen (dg: in lo) inter 

aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hodonc 

quadam via interiacente ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

versus locum dictum Westlaken (dg: ut dicebant) in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebant legitime supportaverunt Luijtgardi eorum 

sorori ab ipsa quamdiu vixerit in humanis et non ultra possidenda 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis uno grosso antiquo et hereditario censu duorum solidorum et sex 

denariorum communis pagamenti ex ipsa medietate solvendis tali annexa 

conditione quod dicta medietas post decessum dicte Luijtgardis ad 

predictos eius fratres devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 221v 05 do 12-11-1405. 

Henricus Arnts soen en Mijchael zv Danijel van Rijcautsfoirt ev Yda dv 

voornoemde Henricus verkochten aan Johannes van Dordrecht, tbv Johannes nzv 

voornoemde Johannes van Dordrecht, een stukje land, in Dinther, ter plaatse 

gnd den Ham, tussen eertijds Mathijas van Geffen nu voornoemde Johannes nzv 

voornoemde Johannes van Dordrecht enerzijds en Hubertus van Ghemert 

anderzijds. 

 

Henricus Arnts soen et Mijchael (dg: Deenkens soen) #filius Danijelis# 

van Rijcautsfoirt maritus et tutor legitimus (dg: h) Yde sue uxoris filie 

dicti Henrici particulam terre sitam in parrochia de Dijnther (dg: a) ad 

locum dictum den Ham inter hereditatem dudum Mathije de Geffen nunc ad 

Johannem filium naturalem Johannis de Dordrecht spectantem ex uno et 

inter hereditatem Huberti de Ghemert ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Johanni de mi michi) #dicto Johanni de Dordrecht# ad 

opus dicti Johannis filii #(dg: sui)# naturalis (dg: dicti) #eiusdem# 

Johannis de Dordrecht promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 221v 06 do 12-11-1405. 

Danijel26 van Rijcartsfoirt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Danijel de Rijcartsfoirt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 221v 07 do 12-11-1405. 

Arnoldus zvw Danijel van den Hautart beloofde aan Jacobus zv Willelmus 

Hadewigen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 3 stukken land, in Helvoirt, (1) beiderzijds 

tussen wijlen Wautgherus Colen soen, (2) dit stuk samen met een aangelegen 

                         
26 Een vader en zijn schoonzoon verkopen; de vader van de schoonzoon verwerkte zijn recht tot 
vernaderen. 
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stuk beemd beiderzijds tussen Walterus van den Laer, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de voorste waterlaat, (3) tussen Henricus van den Stake 

enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, belast met (a) een b-erfpacht 

van 15½ lopen rogge, (b) de helft van een b-erfcijns van 7 schelling gemeen 

paijment. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Danijelis van den Hautart (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit se daturum et soluturum# Jacobo filio Willelmi 

Hadewigen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

(dg: solvendam) hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex 

tribus peciis terre sitis in parrochia de Helvoirt quarum una inter 

hereditatem (dg: Waut) quondam Wautgheri Colen soen ex utroque latere 

coadiacentem altera #cum pecia prati sibi adiacens# inter hereditates 

Walteri van den Laer ex utroque latere coadiacentes #tendens a communi 

platea ad anteriorem aqueductum# et tercia inter hereditatem Henrici van 

den Stake ex uno et inter hereditatem dicti (dg: venditoris) #Arnoldi# ex 

alio site sunt ut dicebat promisit insuper super omnia quod !aliam 

obligationem deponet exceptis hereditaria (dg: censu) #paccione# XV et 

dimidii lopinorum siliginis et medietate hereditarii census septem 

solidorum communis pagamenti. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 221v 08 do 12-11-1405. 

Hr Willelmus Voet investiet van Eersel verkocht aan zijn schoonzoon 

Johannes Wuest 57½ mud rogge, maat van Eersel, die Johannes Stevens, 

Cornelius zvw Johannes Sprenckel, Johannes van den Odenbosch, Paulus 

Moelner, Ghisbertus van Scadewijc en hun medeschuldenaren verschuldigd zijn 

aan voornoemde hr Willelmus, wegens de tiende van Eersel, zoals die aan 

voornoemde hr Willelmus behoren. De koopsom is betaald. 

 

Dominus Willelmus Voet investitus de Eerssel LVII et dimidium modios 

siliginis mensure de Eerssel quos Johannes Stevens Cornelius filius 

quondam Johannis Sprenckel Johannes van den Odenbosch Paulus Moelner 

Ghisbertus de Scadewijc et eorum condebitores debent et tenentur dicto 

domino Willelmo occacione decime (dg: ad) de Eerssel ut dicebat in omni 

eo jure quo ad ipsum dominum Willelmum pertinent legitime (dg: 

supportavit) vendidit Johanni Wuest suo genero et recognovit sibi de 

pretio fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

1184 f.222r. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1405. 

 sexta post Martini: vrijdag 13-11-1405. 

 

BP 1184 f 222r 01 do 12-11-1405. 

Henricus Molijman zvw Henricus zvw Johannes Molijman droeg over aan Petrus 

zvw Luppertus Bierken van Zeelst (1) de helft van een stuk land, gnd 

tFenne, in Zeelst, tussen Theodericus Goeden soen enerzijds en Johannes zvw 

Johannes Smijt anderzijds, (2) de helft van een kamp heideland, in Zeelst, 

tussen Petrus Cuijlman en voornoemde Johannes zvw Johannes Smijt enerzijds 

en voornoemde Theodericus Goeden soen en kv Johannes Roest anderzijds, 

welke helft Godefridus Bierken zvw voornoemde Luppertus Bierken van Zeelst 

verworven had van Walterus zvw Walterus zvw Johannes Smijt, en welke helft 

van voornoemd land en kamp eerstgenoemde Henricus verworven had van 

voornoemde Godefridus. 

 

Solvit. 

Henricus Molijman filius quondam Henrici (dg: Mo) filii quondam Johannis 

Molijman medietatem pecie terre dicte communiter tFenne site in parrochia 

de Zeelst inter hereditatem Theoderici Goeden soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Johannis Smijt ex alio atque 

medietatem cuiusdam campi terre mericalis siti in dicta parrochia inter 
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hereditatem Petri Cuijlman et dicti Johannis filii quondam Johannis Smijt 

ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici Goeden soen et liberorum 

Johannis Roest ex alio quam medietatem Godefridus Bierken filius quondam 

Lupperti Bierken de Zeelst erga Walterum filium quondam Walteri (dg: 

Smijt) filii quondam Johannis Smijt acquisierat prout in litteris et quam 

medietatem pecie terre et campi predictorum (dg: di) primodictus Henricus 

erga predictum Godefridum acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit 

Petro filio dicti quondam Lupperti Bierken de Zeelst cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus datum in crastino Martini. 

 

BP 1184 f 222r 02 do 12-11-1405. 

Theodericus van Os zv Arnoldus van Os droeg over aan Johannes zv Beltkinus 

van den Kerchove een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan voornoemde Theodericus verkocht door 

Theodericus zvw Johannes Roeskens soen van Best. 

 

Solvit. 

Theodericus de Os filius Arnoldi de Os hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam dicto Theoderico a 

Theoderico filio !J quondam Johannis Roeskens soen de Best prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio Beltkini van den Kerchove 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 222r 03 do 12-11-1405. 

Henricus zv Henricus zvw Ghibo van Odrichoven verkocht aan Henricus zv 

Tielmannus van den Zande de helft van een b–erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een 

huis, tuin, erfgoederen en aangelegen beemden van Petrus zvw Gerardus Flips 

soen van Gherwen, in Nederwetten, tussen Johannes van der Straten enerzijds 

en kvw Wautgherus Swenen soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van het klooster van Hodonc, welke pacht eerstgenoemde Henricus 

gekocht had van voornoemde Petrus. Ter meerdere zekerheid stelde hij tot 

onderpand (2) een huis, tuin, erfgoederen en aangelegen beemd gnd die Culen 

van eerstgenoemde Henricus, aldaar, tussen eerstgenoemd huis, tuin, 

erfgoederen en aangelegen beemden enerzijds en Weltkinus zvw Wautgherus 

Zwenen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan Jacobus Sparre, reeds belast met een cijns aan het 

klooster van Hodonc, een b-erfcijns van 2 Hollandse plakken en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Solvit. 

Henricus filius Henrici filii quondam Ghibonis de Odrichoven medietatem 

hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvende 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradende ex 

domo orto hereditatibus et pratis sibi adiacentibus Petri filii quondam 

Gerardi Flips soen de Gherwen sitis in parrochia de Nederwetten inter 

hereditatem Johannis van der Straten ex uno et inter hereditates 

liberorum quondam Wautgheri Swenen soen ex alio tendentibus cum uno fine 

ad hereditatem conventus de (dg: Tongerl) Hodonc quam paccionem 

primodictus Henricus erga predictum Petrum emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico filio (dg: quon) Tielmanni van den 

Zande cum litteris et jure occacione promittens super omnia (dg: ratam 

servare et ob w) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

ad maiorem securitatem domum ortum #hereditates# et pratum dictum die 

Culen (dg: cum) sibi adiacens primodicti Henrici sitos ibidem inter 

primodictos domum ortum hereditates prata sibi adiacentia ex uno et inter 

hereditatem Weltkini filii quondam Wautgheri Zwenen soen ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 
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hereditatem Jacobi Sparre ut dicebat ad pignus imposuit et obligavit 

promittens super omnia warandiam (dg: testes datum supra) et aliam 

obligationem deponere exceptis censu conventui de Hodonc et hereditario 

censu duorum Hollant placken et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 222r 04 do 12-11-1405. 

Bartholomeus zv Henricus van Meirlaer ev Gheerburgis dvw Johannes Rover van 

Vladeracken droeg over aan Ghisbertus zv Henricus van den Smedebroec de 

helft die aan hem behoort in een huis en erf, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed dat was van wijlen Jacobus 

Groij enerzijds en erfgoed van Theodericus van Buchoven anderzijds, welk 

huis en erf voornoemde Johannes Rover gekocht27 had van Laurencius zvw 

Petrus Oer, Arnoldus van Vechel en Henricus zv Hermannus Rijemsleger. 

 

Bartholomeus filius Henrici de Meirlaer maritus et tutor legitimus 

Gheerburgis sue uxoris filie quondam Johannis Rover de Vladeracken 

medietatem ad se spectantem in domo et area sita in Busco retro conventum 

fratrum minorum inter hereditatem que fuerat quondam Jacobi Groij ex uno 

et inter hereditatem Theoderici de Buchoven ex alio quam domum #et aream# 

dictus Johannes Rover erga Laurencium filium quondam Petri Oer Arnoldum 

de Vechel et Henricum filium Hermanni Rijemsleger emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Ghisberto filio Henrici van den 

Smedebroec cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: et in) ex parte sui et dicte sue uxoris et prefati 

quondam Johannis Rover deponere. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 222r 05 vr 13-11-1405. 

Henricus van den Grave en Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 48 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 23-02-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus van den Grave et Gerlacus (dg: filiu) Cnode filius quondam 

Gerlaci Cnode promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus 

etc XLVIII aude scilde #monete Francie# ad festum carnisprivii proxime 

futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Dordrecht et Jordanus datum 

feria sexta post Martini. 

 

BP 1184 f 222r 06 vr 13-11-1405. 

Johannes Potter zv Johannes Potter beloofde aan zijn oom Goeswinus Caelstaf 

49 Stramprooise gulden of de waarde in 4 termijnen van 12¼ gulden te 

betalen, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406), Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1406), Sint-Remigius over een jaar (za 01-10-1407) en Sint-Remigius 

over 2 jaar (ma 01-10-1408). 

 

Johannes Potter filius Johannis Potter promisit super omnia Goeswino 

Caelstaf suo avunculo #XLIX# (dg: XLIX) florenos Stramproetsche vel 

valorem #videlicet# XII florenos et quartam partem unius floreni ad 

festum pasche proximum futurum XII florenos ac quartam partem unius 

floreni ad festum beati Remigii (dg: proximum futurum) #exnunc immediate 

sequentem# et XII florenos et unam quartam partem unius floreni a festo 

Remigii proximum futuro ultra annum et XII florenos et quartam partem 

unius floreni a festo Remigii proximum futuro ultra duos annos proximum 

futuros persolvendos. Testes Ghele et Jacobus datum supra. 

 

1184 f.222v. 

 sexta post Martini: vrijdag 13-11-1405. 

 sabbato post Martini: zaterdag 14-11-1405. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1405. 

                         
27 Zie ← BP 1175 f 071v 03 za 01-04-1368, verkoop van het huis. 
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 quinta post Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 222v 01 vr 13-11-1405. 

Katherina wv Godefridus van Geldrop beloofde aan Arnoldus zv Egidius van 

Ghele 30 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of de waarde voor 1 gulden 

gerekend, zondag over twee weken (z0 29-11-1405) te betalen. 

 

Katherina relicta quondam Godefridi de Geldrop promisit super omnia 

Arnoldo filio Egidii de Ghele XXX novos florenos Gelrie scilicet IX 

boddreger vel valorem pro floreno a dominica proximum futura ultra 

quindenam persolvendos. Testes Ghele et Jacobus datum feria sexta post 

Martini. 

 

BP 1184 f 222v 02 za 14-11-1405. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke verkocht aan Petrus Bossche voor één 

helft en voor de andere helft aan Ghibo Loden soen en Johannes Coninc een 

kamp, gnd die Nederste Heijcamp, ongeveer 24 morgen groot, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen de gemeint enerzijds en Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker en Henricus Weijgerganc anderzijds, met een eind strekkend aan 

een ander erfgoed van voornoemde Henricus en met het andere eind aan een 

steeg aldaar, belast met een b-erfcijns van 12 pond (dg: geld), die de stad 

Den Bosch uit dit kamp en uit voornoemd ander erfgoed van voornoemde 

Henricus beurt, welke cijns de kopers vanaf nu zullen betalen uit voornoemd 

kamp. Willelmus van Dijechden en Johannes Borchgreve deden afstand van het 

kamp en ze beloofden nimmer rechten op voornoemd kamp te doen gelden mbv 

brieven en beloften aan hen gegeven en gedaan door voornoemde Henricus, 

maar hun brieven blijven van kracht mbt andere goederen van voornoemde 

Henricus. 

 

Duplicetur. Unam habebit venditor. Solvit. 

Henricus de Beke filius Arnoldi #de Beke# (dg: viginti quatuor jugera) 

quendam campum #dictum die Nederste Heijcamp# XXIIII jugera terre vel 

circiter continentem situm in parrochia de Berlikem ad locum dictum 

Beilver inter (dg: reliqu quandam stegam) communitatem ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker et Henrici Weijgerganc #ex 

alio# tendentem cum uno fine ad reliquam hereditatem dicti Henrici et cum 

reliquo fine ad stegam quandam ibidem sitam in ea quantitate qua ibidem 

situs est ut dicebat hereditarie vendidit Petro Bossche pro una medietate 

et Ghiboni Loden soen et Johanni Coninc #pro reliqua medietate# 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XII librarum (dg: monete) quem opidum de Busco exinde 

et (dg: dicta) ex dicta reliqua hereditate dicti Henrici ibidem sita 

habuit solvendum quem censum dicti emptores exnunc deinceps singulis et 

perpetue dabunt et solvent ex campo predicto quod nec dicto venditori nec 

ad et supra predictam reliquam hereditatem dicti Henrici ibidem sitam 

dampna exinde eveniant in futurum ut ipsi sub obligatione dicti campi 

indivisi promiserunt. Quo facto (dg: Joh) Willelmus de Dijechden et 

Johannes Borchgreve super predicto campo et jure ad opus dictorum 

emptorum hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam et numquam jus petere #supra predictum campum# mediantibus 

quibuscumque litteris et promissionibus eis datis et promissis ab Henrico 

predicto salvo eis suis litteris quoad alia bona dicti Henrici in suo 

vigore permansuris. Testes Jorden et Egidius datum sabbato post Martini. 

Littera emptorum tradatur Petro. 

 

BP 1184 f 222v 03 do 19-11-1405. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Solvit. 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes Lu et Jacobus datum in die 
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Elizabeth. 

 

BP 1184 f 222v 04 za 14-11-1405. 

(dg: voornoemde verkopers beloofden aan voornoemde Willelmus en). 

 

(dg: dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto Willelmo et). 

 

BP 1184 f 222v 05 za 14-11-1405. 

Voornoemde Petrus Bossche beloofde aan voornoemde Willelmus van Dijechden 

en Johannes Borchgreve 27½ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus en 5 

pond geld met Sint-Lambertus aanstaande (vr 17-09-1406) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dictis Willelmo et Johanni Borchgreve 

XXVII et dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi et quinque 

libras monete ad Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 222v 06 za 14-11-1405. 

Voornoemde Petrus Bossche beloofde aan voornoemde Willelmus van Dijechden 

en Johannes Borchgreve 27½ Hollandse gulden voornoemd geld van graaf 

Willelmus en 50 schelling geld met Sint-Lambertus over een jaar (za 17-09-

1407) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dictis Willelmo et Johanni XXVII et 

dimidium Hollant gulden dicte monete et L solidos a Lamberti proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 222v 07 za 14-11-1405. 

Voornoemde Ghibo Loden soen beloofde aan voornoemde Willelmus van Dijechden 

en Johannes Borchgreve 13¾ Hollandse gulden voornoemd geld van graaf 

Willelmus en 50 schelling geld met Sint-Lambertus aanstaande (vr 17-09-

1406) te betalen. 

 

Dictus Ghibo Loden soen promisit super omnia dictis Willelmo et Johanni 

XIII Hollant monete predicte et tres quartas partes unius Hollant gulden 

et L solidos monete ad Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 222v 08 za 14-11-1405. 

Voornoemde Ghibo Loden soen beloofde aan voornoemde Willelmus van Dijechden 

en Johannes Borchgreve 13¾ Hollandse gulden en 25 schelling voornoemd geld 

met Sint-Lambertus over een jaar (za 17-09-1407) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit super omnia dictis Willelmo et Johanni XIII Hollant 

gulden et tres quartas partes et XXV solidos dicte monete a Lamberti 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 222v 09 za 14-11-1405. 

Voornoemde Johannes Coninc beloofde hetzelfde als voornoemde Ghibo. 

 

Item dictus Johannes Coninc promisit ut Ghibo per totum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 222v 10 za 14-11-1405. 

Johannes Steenwech zvw Hubertus Steenwech verkocht aan zijn broer Henricus 

(1) de steenoven met (dg: andere gebouwen) ondergrond en aangelegen 

erfgoederen, gnd te Stenen, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen 

erfgoed van Petra dvw Goeswinus Model van den Steenwech enerzijds en 

erfgoed van kvw voornoemde Hubertus door hem verwekt bij zijn laatste vrouw 

Cristina anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan de Dieze die daar loopt, samen met gebouwen en ander 
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toebehoren van de steenoven, (2) de helft die aan hem behoort in een kamp 

van 3 morgen, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tegenover voornoemde 

steenoven, tussen een erfgoed gnd Posteels Camp enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Johannes Steenwech filius quondam Huberti Steenwech lapificinam cum (dg: 

aliis edificiis) suo fundo ac hereditates sibi adiacentes #dictas te 

Stenen# sitas in parrochia de Orthen ad locum Maelstrem inter hereditatem 

(dg: Petre) Petre filie quondam Goeswini Model van den Steenwech ex uno 

et inter hereditatem liberorum dicti quondam Huberti ab ipsa! et quondam 

Cristina eius ultima uxore pariter genitorum ex alio tendentes cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad (dg: aquam) #Dijesam# 

ibidem currentem #simul cum edificiis et aliis attinentiis lapificine 

predicte# atque medietatem ad se spectantem (dg: sitam in par) in quodam 

campo tria jugera terre continente sito (dg: infra) in parrochia et loco 

predictis in opposito lapificine predicte inter hereditatem (dg: ?tl) 

dictam Posteels Camp ex uno et inter communitatem ex alio (dg: ut) in ea 

quantitate qua ibidem situs est ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

suo fratri (dg: promittens super omnia) supportavit cum omnibus litteris 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 222v 11 do 26-11-1405. 

Voornoemde Johannes Steenwech verklaarde dat voornoemde Henricum betaald 

heeft 225 nieuwe Gelderse gulden, als koopsom van het voornoemde. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes recognovit sibi per dictum Henricum fore satisfactum de 

CC et XXV nu Gelre gulden tamquam de pretio sibi occacione premissorum 

competente etc clamans inde quitum. Ghele et Jacobus datum quinta post 

Katherine. 

 

BP 1184 f 222v 12 di 17-11-1405. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker verkocht aan Katherina dvw Ludekinus Maes 

soen, tbv haar en Yda gnd Groijs, een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft 

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

een huis en erf van voornoemde verkoper, in Den Bosch, aan de 

Vughterstraat, tussen de weg die loopt van de Vughterstraat voor het huis 

van Postel naar de Vismarkt enerzijds en erfgoed van wijlen Hermannus 

Mesmaker anderzijds, achter strekkend aan erfgoed van wijlen voornoemde 

Hermannus, reeds belast met cijnzen28,29 geschat op een totaal van 8 pond 

voornoemd geld. De langstlevende zal geheel de cijns bezitten; na 

overlijden van beide koopsters gaat de cijns terug naar de verkoper als hij 

dan leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen {f.223r}. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker hereditarie vendidit Katherine 

filie quondam Ludekini Maes #soen# ad opus sui et (dg: ad opus) Yde dicte 

Groijs hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim omnium sanctorum ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad vicum Vuchtensem inter quandam plateam qua 

itur de dicto vico Vuchtensi ante domum de Postula (dg: ad) versus forum 

piscium ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni Mesmaker ex alio 

tendente retro ad hereditatem dicti quondam Hermanni ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditariis censibus ad summam octo librarum dicte 

monete #estimatis# exinde prius solvendis et sufficientem facere tali 

annexa conditione quod altera diutius vivens in humanis dictum censum 

integraliter habebit et possidet post (dg: eius) decessum (dg: ad) earum 

                         
28 Zie ← BP 1183 f 290v 05 do 20-03-1404, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
29 Zie ← BP 1184 f 126r 06 do 07-05-1405 (1), verkoop van een erfcijns uit onder meer dit 
huis. 
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ambarum ad predictum venditorem si vixerit alioquin ad proximores 

 

1184 f.223r. 

 tercia post Martini: dinsdag 17-11-1405. 

 

BP 1184 f 223r 01 di 17-11-1405. 

eius heredes devolvendum hereditarie et succedendum. Testes Lu et Gheel 

datum (dg: secunda) #tercia# post Martini. 

 

BP 1184 f 223r 02 di 17-11-1405. 

Vervolgens beloofden voornoemde koopsters dat de cijns, direct na 

overlijden van hen beiden, teruggaat naar voornoemde Henricus verkoper 

danwel naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Solvit. 

Notum quod ita actum esset constitute dicte emptrices cum tutore 

promiserunt indivise super omnia habita et habenda quod dictus census 

trium librarum statim post earum decessum ambarum ad dictum Henricum 

venditorem alioquin ad proximores eius heredes devolvetur et succedat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 03 di 17-11-1405. 

Arnoldus en Danijel, kvw Johannes van der Bolst, Henricus Ghestken ev Yda 

dvw voornoemde Johannes, de gezusters Yda en Hilla, dvw Arnoldus van der 

Bolst, verkochten aan Willelmus Loijer een stuk land, eertijds van Petrus 

van der Bolst, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuzen, tussen Hilla Maes 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Willelmus Funsel. 

 

Arnoldus et Danijel liberi quondam Johannis van der Bolst Henricus 

Ghestken maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Yda et Hilla sorores filie quondam Arnoldi van der Bolst #cum 

tutore# peciam terre (dg: sitam in parrochia de Nuwela) dudum Petri van 

der !Bost sitam in parrochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshuzen inter 

hereditatem Hille Maes ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Willelmi Funsel ut dicebant #hereditarie vendiderunt Willelmo Loijer# 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 04 di 17-11-1405. 

Voornoemde Danijel zvw Johannes van der Bolst beloofde dat zijn broer 

Johannes en de gebroeders Arnoldus, Johannes en Ghisbertus, kvw Sijmon van 

der Bolst, nimmer rechten op voornoemd stuk land zullen doen gelden. 

 

Dictus Danijel promisit super omnia quod ipse Johannem suum fratrem atque 

Arnoldum Johannem et Ghisbertum fratres liberos quondam Sijmonis van der 

Bolst perpetue tales habebit quod numquam presument se jus in dicta pecia 

terre habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 05 di 17-11-1405. 

Emondus Rover van Hellu en Godefridus van Rode beloofden aan Theodericus 

Colen soen 33 nobel, 12 lichte schilden vooor 1 nobel gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. De brief overhandigen aan Hermannus 

Rijemsleger. 

 

Emondus Rover de Hellu et Godefridus de Rode promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico Colen soen (dg: XXXIIII) XXXIII nobel (dg: ?III) XII 

licht scilde pro quolibet !gulden computato ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradatur Hermanno (dg: sBregher) 
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Rijemsleger. 

 

BP 1184 f 223r 06 di 17-11-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 07 di 17-11-1405. 

Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech, door wijlen voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Nijcholaus van Riel, verkocht aan 

Godefridus Berwout zv Theodericus Berwout de helft, die aan hem behoort in 

een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen van Johannes van der Voert de jongere, gnd 

Kerkhoven, gelegen in Oisterwijk, naast andere goederen die eveneens 

Kerkhoven heten en waarin Henricus Bloijs woonde, welke pacht van 4 mud 

wijlen voornoemde Nijcholaus van Riele gekocht had van hr Theodericus van 

Hoerne heer van Cranenborch ridder, en welke helft van de pacht aan 

voornoemde Henricus gekomen was na erfdeling met zijn broers. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Huberti Steenwech ab ipso quondam 

Huberto et quondam Jutta sua uxore filia quondam Nijcholai de Riel 

pariter genitus (dg: cum tutore) medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda de bonis Johannis van der 

Voert junioris vocatis Carichoven sitis in parrochia de Oesterwijc juxta 

reliqua bona communiter Carichoven nuncupata in quibus bonis ultimodictis 

Henricus Bloijs residebat et de primodictorum bonorum attinentiis 

ubicumque situatis quam paccionem quatuor modiorum siliginis dictus 

quondam Nijcholaus de Riele erga dominum Theodericum de Hoerne dominum de 

Cranenborch militem emendo acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

vendidit) et que medietas dicte paccionis (dg: primodicto) dicto Henrico 

mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius fratres 

cessit in partem prout in litteris quas scabini viderunt hereditarie 

vendidit Godefrido Berwout filio Theoderici Berwout supportavit cum 

litteris primmodictis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Nijcholai de 

Riel et suorum heredum deponere. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 08 di 17-11-1405. 

Ghevardus Coninc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghevardus Coninc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 09 di 17-11-1405. 

Henricus van Steenssel zvw Henricus van Steenssel droeg over aan 

Theodericus van Zeelst snijder al zijn goederen, die hij heeft en zal 

verkrijgen en die hij bij zijn dood zal nalaten. 

 

Henricus de Steenssel (dg: on) filius quondam Henrici de Steenssel omnia 

et singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et #{in linker 

marge:} parata# (dg: parata per ipsum in eius morte) habita et habenda 

#et# ab ipso in eius morte relinquenda hereditarie (dg: ven) supportavit 

Theoderico de Zeelst sartori promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 10 di 17-11-1405. 

Johannes zv Arnoldus van Luijssel vernaderde in afwezigheid van Wolphardus 

zv Johannes Wolphardi een huis, erf en tuin met toebehoren en andere 

akkers, heiden, weiden en beemden van Johannes van Laerhoven, die aan 

voornoemde Wolphardus waren overgedragen door voornoemde Johannes van 
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Laerhoven. 

 

Solvit. 

Johannes filius Arnoldi de Luijssel (dg: pre a) in absentia Wolphardi 

filii Johannis Wolphardi prebuit ad redimendum domum aream et ortum cum 

suis attinentiis ac alios agros mericas pascuas et prata Johannis de 

Laerhoven supportatos dicto Wolphardo a Johanne de Laerhoven predicto ut 

dicebat. Testes Jordanus et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 223r 11 wo 18-11-1405. 

Broeder Johannes van Swalmen zvw Johannes van Swalmen gaf uit aan Hermannus 

Scut zvw Henricus gnd Jonge Heijn van Heijnxstem (1) de helft van een huis 

en erf, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnerus Kul 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Flips soen anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Reijnerus, (2) de helft van een huis en 

erf, aldaar, tussen erfgoed van Johannes Culle enerzijds en erfgoed van 

Johannes Busscher zvw Arnoldus Crulliart anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemd erfgoed van wijlen Johannes Busscher, welke 2 helften 

wijlen voornoemde Johannes van Swalmen gekocht30 had van Jacobus Rutten, 

zoals wijlen voornoemde Johannes van Swalmen in voornoemd huis en erf was 

overleden, en welk huis nu gelegen is tussen erfgoed van Jacobus Vos 

enerzijds en erfgoed van Johannes szvw (dg: voornoemde) Reijnerus Kul 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, (b) 

b-erfcijnzen geschat op een totaal van 55 schelling geld, en thans voor (c) 

een lijfrente van 4 pond geld aan voornoemde broeder Johannes voor de duur 

van zijn leven te betalen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (za 25-12-

1406). Ter meerdere zekerheid {f.223v} stelde Hermannus tot onderpand (3) 

twee stukken land, in Maren, in de Grote Wert, (3a) gnd een half werdeel, 

tussen Johannes die Hoel enerzijds en Vastradus van Berkel anderzijds, (3b) 

ongeveer 4 hont, tussen wijlen Henricus Riemsleger enerzijds en Mijchael 

Clueckart anderzijds. 

 

Frater Johannes de Swalmen filius quondam Johannis de Swalmen medietatem 

domus et aree site in Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem Reijneri 

(dg: Cul) Kul ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Flips soen ex 

alio scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta predictam 

hereditatem dicti Reijneri atque medietatem domus et aree site ibidem 

inter hereditatem Johannis Culle ex uno et inter hereditatem Johannis 

Busscher (dg: ex) filii quondam Arnoldi Crulliart ex alio scilicet illam 

medetatem que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti quondam 

Johannis Busscher quas (dg: domus) duas medietates domus et aree 

predictas dictus quondam Johannes de Swalmen erga Jacobum Rutten emendo 

acquisierat prout #in litteris# (dg: dicta do) #prout# dictus quondam 

Johannes de Swalmen in dicta domo et area decessit et nunc sita est inter 

hereditatem Jacobi Vos ex uno et inter hereditatem Johannis generi (dg: 

dicti) Reijneri Kul ex alio #ut simul cum omnibus litteris et jure# dedit 

ad vitalem pensionem Hermanno Scut (dg: ab e) filio quondam Henrici dicti 

Jonge Heijn de Heijnxstem ab eodem hereditarie possidendas pro censu 

domini nostri ducis ipso domino duci et pro hereditariis censibus ad 

summam LV solidorum monete estimatis exinde solvendis dandis etc et pro 

(dg: here) vitali pensione quatuor librarum monete danda dicto fratri 

Johanni ad eius vitam et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis 

et pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

promittens super habita et habenda ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis sui patris deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem 

 

                         
30 Zie ← BP 1176 f 337v 08 di 19-01-1384, verkoop van de eerstgenoemde helft van het huis. 
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1184 f.223v. 

 in profesto Elizabeth vidue: woensdag 18-11-1405. 

 in festo Elizabeth: donderdag 19-11-1405. 

 

BP 1184 f 223v 01 wo 18-11-1405. 

duas pecias terre sitas in parrochia de Maren in magna insula quarum una 

een half werdeel nuncupata inter hereditatem Johannis die Hoel ex uno et 

inter hereditatem Vastradi de Berkel ex alio et altera quatuor hont vel 

circiter continens inter hereditatem (dg: He) quondam Henrici Riemsleger 

ex uno et inter hereditatem Mijchaelis Clueckart ex alio site sunt ut 

dicebat ad pignus imposuit et promisit super omnia habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum in 

profesto Elizabeth vidue. 

 

BP 1184 f 223v 02 wo 18-11-1405. 

(dg: Ghibo en Aleijdis, kvw Rodolphus van den Broec). 

 

(dg: Ghibo et Aleijdis liberi quondam Rodolphi van den Broec). 

 

BP 1184 f 223v 03 wo 18-11-1405. 

Johannes Kepken verwer beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 50 Gentse 

nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Kepken tinctor promisit super omnia Jordano filio Arnoldi 

Tielkini L Gentsche nobel vel valorem ad monitionem et voluntatem 

persolvendos. Testes Egidius et Jacobus datum in profesto Elizabeth 

vidue. 

 

BP 1184 f 223v 04 wo 18-11-1405. 

Ghibo van den Broeck en zijn zuster Aleijdis, kvw Rodolphus van den Broec, 

verkochten aan Nijcholaus van Kessel zvw Johannes van den Cloet een 

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

leveren, gaande uit (1) 11 lopen land, in Heeswijk, ter plaatse gnd 

tGemeijn Velt, waarvan (1a) 10 lopen tussen wijlen Theodericus Writer nu 

Jordanus Loef enerzijds en Copkinus Aleijten soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (1b) 1 lopen tussen Gerardus Vos enerzijds en 

Theodericus Bever anderzijds, (2) 4 lopen land, in Heeswijk, naast de dijk 

gnd die Veedijc, beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan 

wijlen Arnoldus Rover Boest en met het andere eind aan voornoemde dijk, met 

het huis en andere gebouwen op deze 4 lopen, deze 4 lopen reeds belast met 

een b-erfcijns van 3 pond. 

 

Ghibo van den Broeck et Aleijdis eius soror liberi quondam Rodolphi van 

den Broec cum tutore hereditarie vendiderunt Nijcholao de Kessel filio 

quondam Johannis van den Cloet hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

Martini et in Busco tradendam ex (dg: lop) undecim lopinatis terre sitis 

in parrochia de Hezewijc ad locum dictum (dg: tGh) tGemeijn Velt quarum X 

lopinate terre inter hereditatem quondam Theoderici Writer nunc ad 

Jordanum Loef spectantem ex uno et inter hereditatem Copkini Aleijten 

soen ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et una lopinata 

terre inter hereditatem Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Bever ex alio #site sunt# atque ex quatuor lopinatis terre 

sitis in dicta parrochia (dg: inter hereditatem que) juxta aggerem dictum 

die Veedijc (dg: inter) inter communitatem ex utroque latere coadiacentem 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem quondam Arnoldi Rover Boest et 

cum reliquo fine ad aggerem predictum (dg: ut) atque ex domo et aliis 

edificiis in dictis quatuor lopinatis terre consistentibus ut dicebant 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum 

ex dictis quatuor lopinatis terre cum suis edificiis prius solvendis et 
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sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 223v 05 wo 18-11-1405. 

Gerardus van der Straten die Hanscomaker zvw Petrus beloofde aan Arnoldus 

van Vlijmen en Sijmon van der Gheest 36 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1406) te betalen. 

 

Gerardus van der Straten die Hanscomaker filius quondam Petri promisit 

super omnia Arnoldo de Vlijmen et Sijmoni van der Gheest XXXVI novos 

Gelre gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 223v 06 do 19-11-1405. 

Theodericus van den Mazen zvw Johannes van Vucht maakte bezwaar tegen alle 

vervreemidngen gedaan door erfg vw Walterus van Oekel met hun goederen of 

met de goederen van wijlen voornoemde Walterus. 

 

-. 

Theodericus van den Mazen filius quondam Johannis de Vucht omnes et 

singulas alienationes factas per heredes quondam Walteri de Oekel seu per 

eorum alterum cum quibuscumque bonis eorum seu alterius eorundem aut cum 

quibuscumque bonis dicti quondam Walteri calumpniavit. Testes Gheel et 

Jacobus datum in festo Elizabeth. 

 

BP 1184 f 223v 07 do 19-11-1405. 

Hermannus zvw Johannes Wardenberch ev Cristina dv {hier staan: ..} 

Spijerinc Emonts soen verkocht aan Johannes zvw Theodericus Hardscheen, tbv 

zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Theodericus, 2 stukken land, 3 lopen 

groot, in Geffen, naast de weg gnd Usser Wech, tussen Henricus Claes soen 

enerzijds en Hilla van Aafoirden anderzijds, tussen welke 2 stukken 

Henricus Becker een stukje land heeft liggen. 

 

Hermannus filius quondam Johannis Wardenberch maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie (dg: quond) {hier staan: ..} Spijerinc Emonts 

soen #duas pecias terre# tres lopinatas terre #continentes# sitas in 

parrochia de Geffen (dg: ad l) juxta viam dictam Usser Wech (dg: quarum 

una) inter hereditatem Henrici Claes soen ex uno et inter hereditatem 

Hille de Aafoirden ex alio inter quas duas pecias terre Henricus Becker 

particulam terre habet situatam in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Theoderici Hardscheen 

ad opus Elizabeth sue matris relicte eiusdem quondam Theoderici 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Gheel 

et Jacobus datum in die Elizabeth. 

 

BP 1184 f 223v 08 do 19-11-1405. 

Lambertus Mijchiels soen van Tardwijc beloofde aan Johannes van Ulencoten 

10¾ Franse kronen of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) 

te betalen. 

 

Lambertus Mijchiels soen de Tardwijc promisit super omnia Johanni de 

Ulencoten X Vrancrijc cronen et tres quartas partes unius Vrancrijc 

cronen #vel valorem# ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 223v 09 do 19-11-1405. 

Aleijdis dv Henricus Pepercoren verkocht aan Ludovicus zvw Johannes 

Lodewijchs soen de helft, die aan haar gekomen was na overlijden van haar 

moeder Luijtgardis ev voornoemde Henricus resp. die aan haar zal komen na 

overlijden van haar voornoemde vader Henricus, in een kamp, ongeveer 2 

bunder groot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd 
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Dubbelen, tussen een erfgoed dat behoort aan de goederen gnd die Groet Donc 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint. 

 

Solvit. 

(dg: totam partem et omne jus sibi de) Aleijdis filia Henrici Pepercoren 

cum tutore medietatem sibi de morte quondam Luijtgardis sue (dg: uxoris) 

matris uxoris olim dicti Henrici successione advolutam et post mortem 

dicti Henrici sui patris successione advolvendam in quodam campo duo 

bonaria vel circiter continente sito in parrochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum Eirde in loco dicto Dubbelen inter hereditatem spectantem ad 

bona dicta die Groet Donc ex uno et inter communitatem ex alio tendente 

cum utroque fine ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Ludovico 

filio quondam Johannis Lodewijchs soen promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus 

datum supra. 

 

1184 f.224r. 

 in festo Elizabeth: donderdag 19-11-1405. 

 

BP 1184 f 224r 01 do 19-11-1405. 

Hubertus van Alfen ev Hilla dvw Theodericus Venbosch verkocht aan Gerardus 

Heijmerics soen van Scadewijc (1) een huis, hofstad en tuin, in Oss, ter 

plaatse gnd die Hoevel, tussen Hermannus Venbosch enerzijds en Elizabeth 

Zanders anderzijds, (2) een stuk land, gnd Herbergen Acker, in Oss, ter 

plaatse gnd Nedervelt, tussen Ludolphus Buc van Boemel enerzijds en wijlen 

Petrus Mersman anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld aan 

Conrardus van Geffen snijder. 

 

Solvit. 

Hubertus de Alfen maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie 

quondam Theoderici Venbosch domum domistadium et ortum sitos in (dg: 

parrochia de) #parrochia de# Os ad locum dictum die Hoevel inter 

hereditatem Hermanni Venbosch ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Zanders ex alio atque peciam terre dictam Herbergen Acker sitam in dicta 

parrochia ad locum dictum Nedervelt inter hereditatem Ludolphi Buc de 

Boemel ex uno et inter hereditatem quondam Petri Mersman ex alio (dg: ut) 

ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Heijmerics soen de Scadewijc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu trium librarum monete Conrardo de Geffen sartori exinde 

solvendo. Testes Lu et Jacobus datum in festo Elizabeth. 

 

BP 1184 f 224r 02 do 19-11-1405. 

Voornoemde Gerardus Heijmerics soen van Scadewijc beloofde aan Gerardus van 

Reefs den Ketellere 52 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

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

06-1406) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia Gerardo #de# Reefs den Ketellere LII 

novos Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224r 03 do 19-11-1405. 

Broeder Johannes Stierken zvw Willelmus zvw Arnoldus zv Tilkinus verkocht 

aan Adulphus Gunter zvw Tielmannus een b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude 

groot Turnoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf waarin Egidius van 

Andwerpia zv Hadewigis dvw {hier staan: ..} gnd Luborghen woonde, in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, tussen het huis waarin Arnoldus bakker woonde 

enerzijds en het huis waarin Elizabeth Wolsacs woonde anderzijds, welke 
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cijns voornoemde wijlen Arnoldus zvw Tilkinus gekocht had van voornoemde 

Egidius, in welk eerstgenoemd huis Theodericus Goeskens nu woont, en dat 

gelegen is tussen erfgoed van Henricus van Aken bakker enerzijds en erfgoed 

van Willelmus van Os anderzijds. 

 

Frater Johannes Stierken filius quondam Willelmi filii quondam Arnoldi 

filii Tilkini hereditarium censum X solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in ipso censu computato 

solvendum hereditarie nativitatis Domini de domo et area in qua Egidius 

de Andwerpia filius Hadewigis filie quondam {hier staan: ..} dicte 

Luborghen morabatur sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter domum 

in qua Arnoldus pistor morabatur ex uno et inter domum in qua Elizabeth 

Wolsacs morabatur ex alio quem censum dictus quondam Arnoldus filius 

quondam Tilkini erga predictum Egidium emendo acquisierat prout in 

litteris et (dg: que domus et area primodicta nunc ad sita est inter) in 

qua domo et area primodicta Theodericus Goeskens nunc residet et sita est 

inter hereditatem Henrici de Aken pistoris ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Os ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Adulpho Gunter 

filio quondam Tielmanni supportavit cum litteris et jure promittens super 

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

quondam Arnoldi eius avi et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224r 04 do 19-11-1405. 

Jacobus van Gheel zv Egidius verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Gheel filius Egidii prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224r 05 do 19-11-1405. 

De broers Everardus en Johannes, kvw Johannes Everaets soen van Spoerdonc, 

verkochten aan Henricus zvw Hermannus Sceijnckel een b-erfpacht van 18 

lopen rogge, maat van Oirschot, die Walterus zvw Laurencius van Baest 

beloofd had aan wijlen voornoemde Johannes Everaets soen, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, gelegen in de beemden 

van Oirschot, ter plaatse gnd in Heijn Papen Broec, tussen een dijk die 

behoort aan Johannes van Audenhoven enerzijds en erfgoed van Henricus van 

der Heijden anderzijds. 

 

Everardus #et# Johannes fratres liberi quondam Johannis Everaets soen de 

Spoerdonc hereditariam paccionem XVIII lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot quam Walterus filius quondam Laurencii de Baest promiserat se 

daturum et soluturum dicto quondam Johanni Everaets soen hereditarie 

purificationis et in parrochia de Oerscot tradendam de et ex pecia prati 

sita in (dg: parrochia) #pratis# de Oerscot in loco dicto in Heijn Papen 

Broec inter aggerem quendam spectantem ad Johannem de Audenhoven ex uno 

et inter hereditatem Henrici van der Heijden ex alio prout in litteris 

hereditarie (dg: suc) vendiderunt Henrico filio quondam Hermanni 

Sceijnckel supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicti quondam Johannis Everaets soen et suorum heredum et 

successorum depponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224r 06 do 19-11-1405. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Bertha en Elizabeth, dvw voornoemde 

Johannes, en Heijlwigis wv voornoemde Johannes nimmer rechten op voornoemde 

pacht zullen doen gelden. 

 

Dicti venditores promiserunt indivisi sub obligatione premissa quod ipsi 

Bertham et Elizabeth filias dicti quondam Johannis atque Heijlwigem 

relictam eiusdem quondam Johannis perpetue tales habebit! quod numquam 

presument se jus in dicta paccione habere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 224r 07 do 19-11-1405. 

Marselius van Eirde zvw Willelmus van Eirde verkocht aan Godescalcus zv 

Theodericus Goetscalcs een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

aangelegen erfgoed, 2 morgen groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

des Gasthuijs Donc, tussen Walterus van Griensvenne enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) 3 morgen land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Bellenbroec, tussen Arnoldus van den Steen enerzijds en Margareta Marselijs 

en haar kinderen anderzijds, reeds belast met (a) 2 oude groten cijns, (b) 

20 schelling oude pecunia grondcijns, (c) een b-erfpacht van ½ mud rogge 

aan Theodericus Rover Bernts soen. 

 

Marselius de Eirde filius quondam Willelmi de Eirde hereditarie vendidit 

Godescalco filio Theoderici Goetscalcs hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie puriificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditate sibi adiacente duo jugera 

continentibus sitis in (dg: inf) !in parrochia de Gestel prope Herlaer ad 

locum dictum des Gasthuijs Donc inter hereditatem Walteri de Griensvenne 

ex uno et inter (dg: l) communem plateam ex alio atque ex tribus 

jugeribus terre sitis in dicta parrochia ad locum dictum Bellenbroec 

inter hereditatem Arnoldi van den Steen ex uno et inter hereditatem 

Margarete Marselijs et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censibus domini fund) duobus grossis antiquis census et XX solidis 

antique #pecunie# census domino fundi et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis Theoderico Rover Bernts soen exinde prius solvendis et 

sufficentem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224r 08 do 19-11-1405. 

Voornoemde Theodericus31 Goetscalcs vernaderde, zijn zoon week en hij droeg 

hiermee over. 

 

Theodericus (dg: ?j) Goetscalcs predictus prebuit et eius filius cessit 

et cum hoc supportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224r 09 do 19-11-1405. 

Johannes van Uden zvw Albertus die Horter? droeg over aan Lambertus Priker 

een lijfrente van 2½ oude gulden, met Sint-Jan te betalen op het leven van 

broeder Johannes nzvw Ywanus van Vauderic orde der predikheren, aan 

voornoemde Johannes van Uden overgedragen door voornoemde broeder Johannes. 

 

Johannes de Uden filius quondam Alberti die Hort[er?] (dg: solvendam anno 

quoli) vitalem pensionem duorum et dimidii aureorum florenorum communiter 

gulden vocatorum solvendam anno quolibet ad vitam fratris Johannis filii 

(dg: quo) naturalis quondam Ywani de Vauderic (dg: et non) ordinis 

predicatorum et non ultra Johannis supportatam dicto Johanni de Uden a 

fratre Johanne predicto prout in litteris legitime supportavit Lamberto 

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

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.224v. 

 in festo Elizabeth vidue: donderdag 19-11-1405. 

 

BP 1184 f 224v 01 do 19-11-1405. 

Henricus Bije zvw Walterus Bije van Druenen beloofde aan Hermannus van Os 

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

Bosch te leveren. 

 

                         
31 De vader van de koper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Henricus Bije filius quondam Walteri Bije de Druenen promisit super omnia 

Hermanno de Os XXIII modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Lu et Jaccobus 

datum in festo Elizabeth vidue. 

 

BP 1184 f 224v 02 do 19-11-1405. 

Petrus Bossche van Berlikem, Ghibo Loden soen en Johannes Coninc maakten 

een erfdeling van een kamp, 24 morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Coel 

Keelbreker en Henricus Weijgherganc anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke en met het andere eind 

aan een steeg aldaar, welk kamp voornoemde Petrus Bosch voor één helft en 

voornoemde Ghibo en Johannes Coninc voor de andere helft gekocht hadden van 

voornoemde Henricus van Beke. 

Voornoemde Petrus kreeg de helft naast de gemeint. Voornoemde Ghibo en 

Johannes Coninc zullen uit hun helft de helft betalen van een b-erfcijns 

van 12 pond, welke cijns uit geheel het kamp gaat. Voornoemde Ghibo en 

Johannes zullen hun helft omheinen zó dat voornoemde Petrus daarvan geen 

schade heeft. 

 

Solvit. 

Petrus Bossche de Berlikem Ghibo Loden soen et Johannes Coninc palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam campo 

XXIIII jugera terre continente sito in parrochia de Berlikem ad locum 

dictum Beilver inter communitatem ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Coel Keelbreker et Henrici Weijgherganc ex alio tendentia cum uno fine ad 

hereditatem Henrici de Beke filii Arnoldi de Beke et cum reliquo fine ad 

(dg: communem) stegam quandam ibidem sitam quem campum dictus Petrus 

Bosch pro una medietate et dicti Ghibo et Johannes Coninc pro reliqua 

medietate erga predictum Henricum de Beke emendo acquisierant prout in 

litteris mediante qua divisione medietas dicti campi scilicet illa 

medietas que sita est contigue juxta communitatem ut dicebant dicto Petro 

Bossche cesserunt! in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere tali annexa conditione quod dicti (dg: Petrus) #Ghibo et 

Johannes Coninc# solvent ex (dg: dicta) #reliqua# medietate #dicti campi# 

sibi in partem cessa (dg: s) medietatem hereditarii census XII librarum 

qui census ex dicto integro campo solvendus est sic quod predicto (dg: 

Ghibono et Johanni Coninc dampna) Petro dampna exinde non eveniant in 

futurum prout ipsi sub obligatione eiusdem eorum medietatis promiserunt 

tali annexa conditione quod dictus Ghibo #{in linker marge:} et Johannes# 

(dg: Petrus) suam medietatem taliter circonvallabunt quod Petro dampna 

exinde non eveniant ut ipsi sub obligatione eorum medietatis promiserunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224v 03 do 19-11-1405. 

Voornoemde Ghibo kreeg ¼ deel van het kamp, te weten het ¼ deel dat ligt 

tussen de helft van voornoemde Petrus Bosch enerzijds en erfgoed van 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker en Henricus Weijgherganc anderzijds, met een 

eind strekkend aan erfgoed van voornoemde Henricus van Beke. Voornoemde 

Petrus zal zijn helft omheinen en de helft van de cijns betalen. Voornoemde 

Johannes Coninc zal zijn ¼ deel omheinen en ¼ deel van de cijns betalen. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione quarta pars dicti campi scilicet illa quarta 

pars que sita est inter unam (dg: partes) #medietatem# ad Petrum Bosch 

spectantem campi predicti ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Coel Keelbreker et Henrici Weijgherganc ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem dicti Henrici de Beke ut dicebant dicto Ghiboni cessit in 

partem ut alii etc promittentes ut supra tali annexa conditione #quod 

dictus Petrus dictam suam medietatem perpetue bene circonvallabit et# 
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quod dictus Petrus solvet unam medietatem dicti census quod dicto Ghiboni 

#nec ad !supra quartam partem predictam# dampna exinde non eveniant in 

futurum (dg: atque quod) ut ipse sub obligatione dicte sue medietatis 

promisit atque quod dictus Johannes Coninc #(dg: dictam) quartam partem 

ad se spectantem laudabiliter perpetue circonvallabit et# solvet unam 

quartam partem dicti census quod nec dicto Ghiboni nec ad et supra dictam 

quartam partem dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse sub 

obligatione quarte partis dicti campi sibi in partem cesse promisit tali 

annexa conditione quod dictus. Testes datum. 

 

BP 1184 f 224v 04 do 19-11-1405. 

Voornoemde Johannes Coninc kreeg ¼ deel van het kamp, dat gelegen is tussen 

de helft van voornoemde Petrus Bosch enerzijds en erfgoed van Nijcholaus 

Coel Keelbreker en Henricus Weijgherganc anderzijds, met een eind strekkend 

aan een steeg aldaar. Verder als hierboven, waarbij Ghibo veranderd moet 

worden in Johannes. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione quarta pars dicti campi scilicet illa quarta 

pars que sita est inter medietatem eiusdem campi ad Petrum Bosch 

spectantem ex uno et inter hereditatem Nijcholai Coel Keelbreker et 

Henrici Weijgherganc ex alio tendens cum uno fine ad quandam stegam 

ibidem sitam dicto (dg: Ghi) Johanni Coninc et (dg: pro) ponetur ut 

immediate mutando Ghibonem in Johannem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224v 05 do 19-11-1405. 

Theodericus die Wolf ev Oda dvw Paulus die Brouwer verkocht aan Johannes 

die Meijer een stukje land, gnd die Netelbosch, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen voornoemde Johannes Meijer enerzijds en Johannes van der 

Teijnden anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan Johannes Prijem, belast met 1 oude Vlaamse groot in kerk 

van Haaren voor het jaargetijde van Katherina wv voornoemde Paulus. 

 

Solvit. 

Theodericus die Wolf maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie 

quondam Pauli die Brouwer particulam terre dictam die Netelbosch sitam in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis 

Meijer ex uno et inter hereditatem Johannis van der Teijnden ex alio 

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

hereditatem Johannis Prijem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni die 

Meijer #predicto# promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

(dg: s..) obligationem deponere excepto uno grosso antiquo Flandrensi in 

ecclesia de Haren pro anniversario Katherine relicte dicti quondam Pauli 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 224v 06 do 19-11-1405. 

Hubertus zvw Willelmus Rutten soen ev Oda dvw Jacobus Hubrechts soen droeg 

over aan Theodericus zvw Jacobus Hubrechts soen 1/6 deel dat aan hem 

behoort in (1) een stuk beemd, in Hilvarenbeek, tussen kvw Johannes van den 

Boer enerzijds en Godefridus Mijs soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd 

die Lanthove, in Hilvarenbeek, tussen Henricus van Zonne enerzijds en 

Henricus die Weent anderzijds, (3) een stuk beemd, gnd dat Bruexken, in 

Moergestel, tussen kinderen gnd van den Brekelen enerzijds en wijlen 

Gerardus Custer nu voornoemde Theodericus zvw Jacobus Hubrechts soen 

anderzijds, (4) een schuur met ondergrond, in Hilvarenbeek, tussen kvw 

Johannes van den Boer enerzijds en Margareta wv Jacobus Hubrechts soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, belast met de lasten die 

wijlen voornoemde Jacobus hieruit had. 

 

Solvit. 

(dg: Theodericus) Hubertus filius quondam Willelmi Rutten soen maritus et 
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tutor legitimus Ode sue uxoris filie quondam Jacobi Hubrechts soen sextam 

partem ad se spectantem in pecia prati sita in parrochia de Hildwarenbeke 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den Boer ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Mijs soen ex alio atque sextam partem ad se 

spectantem in pecia terre dicta die (dg: Ha) Lanthove sita in dicta 

parrochia inter hereditatem Henrici de Zonne ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Weent ex alio atque sextam partem ad se spectantem in pecia 

prati dicta dat Bruexken sita in (dg: dicta) parrochia #de Gestel prope 

Oesterwijc# inter hereditatem liberorum dictorum van den Brekelen ex uno 

et inter hereditatem !hereditatem quondam Gerardi Custer nunc ad 

Theodericum filium quondam Jacobi Hubrechts soen !ex alio atque sextam 

partem ad se spectantem in quodam horreo cum suo fundo dicti quondam 

Jacobi sito in dicta parrochia #de Beke# inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis van den Boer ex uno et inter hereditatem (dg: Ode) 

Margarete relicte dicti quondam Jacobi Hubrechts soen ex alio #tendente 

cum uno fine ad communitatem# ut dicebat hereditarie supportavit #dicto# 

Theoderico filio quondam Jacobi Hubrechts soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam 

Jacobus exinde solvere consuevit. Testes datum supra. 

 

1184 f.225r. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1405. 

 

BP 1184 f 225r 01 do 19-11-1405. 

Voornoemde Theodericus zvw Jacobus Hubrechts soen droeg over aan voornoemde 

Hubertus zvw Willelmus Rutten soen (1) 1/6 deel dat aan hem behoort in een 

beemd, gnd die Hoijhoeve, in Hilvarenbeek, tussen kvw Egidius van der 

Schueren enerzijds en Henricus van Zonne anderzijds, (2) 1/3 deel dat aan 

hem behoort in een stuk land, gnd dat Voirhoet, in Moergestel, tussen 

erfgoed gnd die Weent enerzijds en de broers Jacobus en Walterus, kvw 

voornoemde Jacobus, anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus sextam partem ad se spectantem in quodam prato dicto 

die Hoijhoeve sito in parrochia de Hildwarenbeke inter hereditatem 

liberorum quondam Egidii van der Schueren ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Zonne ex alio atque (dg: sextam partem) terciam partem ad 

ipsum spectantem in pecia terre dicta dat Voirhoet sita in (dg: dicta) 

parrochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem die Weent ex uno 

et inter hereditatem Jacobi et Walteri fratrum liberorum dicti quondam 

Jacobi ex alio ut dicebat hereditarie (dg: v) supportavit dicto Huberto 

promittens ut alter. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 225r 02 vr 20-11-1405. 

Bartholomeus Spijerinc ev Zoeta dvw Johannes Sceijvel, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Zoeta dvw Jacobus van den 

Wijel, verkocht aan Arnoldus Heer zvw Godefridus Heerken een b-erfcijns van 

40 schelling geld, die wijlen voornoemde Godefridus Heerken betaalde aan 

wijlen voornoemde Jacobus van den Wijel en die voornoemde Arnoldus Heer 

betaalde aan wijlen voornoemde Johannes Sceijvel en nu betaalt aan 

voornoemde Bartholomeus. 

 

Bartholomeus Spijerinc maritus et tutor legitimus Zoete sue uxoris filie 

quondam Johannis Sceijvel ab ipso quondam Johanne et qondam Zoeta eius 

uxore filia quondam Jacobi van den Wijel pariter genite hereditarium 

censum XL solidorum monete quem (dg: Ja) Godefridus quondam Heerken 

solvere consuevit et tenebatur Jacobo quondam (dg: v) van den Wijel 

predicto et quem censum Arnoldus Heer filius quondam Godefridi Heerken 

predicti (dg: nunc solvit) solvere consuevit dicto quondam Johanni 

Sceijvel et nunc solvit Bartholomeo predicto ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo Heer promittens super omnia ratam servare et 
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obligationem et impetitionem ex parte sui et dictorum quondam Jacobi et 

Johannis Sceijvel et suorum heredum deponere. Testes Lu et Jacoobus datum 

in crastino Elizabeth. 

 

BP 1184 f 225r 03 vr 20-11-1405. 

Arnoldus Heer ev Mechtildis dvw Henricus Venbosch verkocht aan hr 

Theodericus Venbosch priester zvw voornoemde Henricus Venbosch een 

b-erfcijns van 40 schelling, die Gheenkinus Rolofs soen en zijn vrouw 

Elizabeth ndvw hr Henricus priester aan wijlen voornoemde Henricus met 

Sint-Willebrordus-Belijder betaalden, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, waarin voornoemde Gheenkinus en Elizabeth woonden, in 

Oss, tussen Petrus van den Noetboem wever enerzijds en wijlen Happo gnd 

Habben gewantsnijder anderzijds, welke cijns aan hem gekomen was na 

erfdeling. 

 

Arnoldus Heer maritus et tutor legitimus Mechtildis (dg: Venbosch) sue 

uxoris filie quondam Henrici Venbosch hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Gheenkinus Rolofs soen et Elizabeth eius uxor filia naturalis 

domini quondam Henrici !presbitri solvere (dg: tenentur) tenebantur 

Henrico quondam predicto hereditarie Willebrordi confessoris ex domo et 

orto et pecia terre sibi adiacente in quibus dicti Gheenkinus et 

Elizabeth morari consueverunt sitis in parrochia de Os inter hereditatem 

Petri van den Noetboem textoris ex uno et inter hereditatem quondam 

Happonis dicti Habben rasoris pannorum ex alio ut dicebat quem censum 

sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius 

coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit domino (dg: 

Henrico) #Theoderico# Venbosch presbitro filio dicti quondam Henrici 

#Venbosch# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 225r 04 vr 20-11-1405. 

Johannes en Gertrudis, kv Stephanus des Harden, verkochten aan Henricus zvw 

Walterus van Aelst, tbv hem en andere kvw voornoemde Walterus voor één 

helft en voor de andere helft tbv Benigna gnd Dijngen wv voornoemde 

Walterus en mv voornoemde kinderen, een stuk land, in Middelbeers, ter 

plaatse gnd die Houbrake, beiderzijds tussen Metta dvw Petrus Goedens, met 

een eind strekkend aan wijlen voornoemde Walterusm belast met een 

b-erfcijns aan hr Anselmus van Baest priester. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Johannes et Gertrudis liberi Stephani des Harden cum tutore peciam terre 

sitam in parrochia de Middelberze ad locum dictum die Houbrake inter 

hereditatem Mette filie quondam Petri Goedens ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam (dg: Petri) 

Walteri de Aelst ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio dicti 

quondam Walteri ad opus sui et ad opus aliorum liberorum dicti quondam 

Walteri pro una medietate et ad opus Benigne dicte Dijngen relicte 

eiusdem quondam Walteri matris dictorum liberorum pro reliqua medietate 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu (dg: duc) domino Anselmo de Baest presbitro exinde 

solvendo. Testes Jorden et Jacobus datum in crastino Elizabeth. Tradatur 

littera dicto Henrico. 

 

BP 1184 f 225r 05 vr 20-11-1405. 

Theodericus Jordens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Theodericus Jordens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 225r 06 vr 20-11-1405. 

De broers Gerardus en Herbertus, kvw Rodolphus Hals, Henricus Willems soen 

van Engelen, zijn vrouw Hilla dvw voornoemde Rodolphus, de broers 

Rodolphus, Theodericus, Godefridus en Johannes, kv Johannes van den Kolc, 

door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Lijveradis gnd 

Lijede dvw voornoemde Rodolphus, Otto Daems soen ev Metta, en Johannes 

Deenkens soen ev Yda, dv voornoemde Johannes en wijlen Lijveradis, en 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verkochten aan Henricus Hals zvw 

Johannes Rutghers soen hun deel in een b-erfpacht van 6½ lopen rogge, die 

Henricus Voet zvw Ghibo Voet beloofd had aan wijlen voornoemde Rodolphus, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk roggeland, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Ghibo Denkens soen van den Huijsberch enerzijds en 

Johannes van Goch en zijn kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind richting een broek. 

 

Gerardus et Herbertus fratres liberi quondam Rodolphi Hals Henricus 

Willems soen de Engelen maritus legitimus Hille sue uxoris filie dicti 

quondam Rodolphi et dicta Hilla cum eodem tamquam cum tutore Rodolphus 

Theodericus Godefridus Johannes fratres liberi Johannis van den Kolc ab 

ipso et #quondam# Lijverade dicta Lijede eius uxore filia dicti quondam 

Rodolphi pariter geniti Otto Daems soen maritus et tutor legitimus Mette 

sue uxoris et Johannes Deenkens soen maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris filiarum dictorum Johannis et quondam Lijveradis et Johannes 

filius quondam Johannis Femijen soen (dg: cum super) #totam partem et 

omne jus eis competentes in# hereditaria paccione sex et dimidii 

lopinorum siliginis quam Henricus Voet filius quondam Ghibonis Voet 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Rodolpho hereditarie 

purificationis ex pecia terre siliginee site! ad locum dictum Heze in 

parrochia de Roesmalen inter hereditatem Ghibonis Denkens soen van den 

Huijsberch ex uno et inter hereditatem Johannis de Goch et eius liberorum 

ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine 

versus paludem (dg: et super jure ad) ut dicebant hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Henrico Hals filio quondam Johannis 

Rutghers soen promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 225r 07 vr 20-11-1405. 

Alle voornoemden verkochten aan voornoemde Henricus 5/6 deel dat aan hen 

behoort in een b-erfpacht van 1 zester rogge, die Henricus Voet zvw Ghibo 

Voet met Lichtmis leverde aan wijlen voornoemde Rodolphus Hals, gaande uit 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Elizabeth van 

Bardwijc enerzijds en Godefridus Sceijvel anderzijds, op welk stuk land met 

zijn gebouwen thans Johannes Claes van den Wijer woont. 

 

Dicti omnes ut supra quinque sextas partes ad ipsos spectantes in 

hereditaria paccione unius sextarii siliginis quam Henricus Voet filius 

quondam Ghibonis Voet solvere consuevit dicto quondam Rodolpho Hals 

hereditarie purificationis ex pecia terre siliginee sita in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Elizabeth de Bardwijc ex 

uno et inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex #alio# in qua pecia terre 

#cum suis edificiis# Johannes Claes van den Wijer ad presens moratur ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Henrico promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.225v. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1405. 

 

BP 1184 f 225v 01 vr 20-11-1405. 

Yda dvw Johannes Monijns ketelaar droeg over aan haar broer Paulus zvw 

voornoemde Johannes Monijns 1/3 deel dat aan hasr behoort in een b-erfpacht 

van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 
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uit een hoeve, gnd het Goet te Spiker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Neijnsel, welke pacht wijlen voornoemde Johannes Monijns gekocht had van 

Johannes Cuper zvw Arnoldus Cuper. Na overlijden van voornoemde Paulus en 

zijn vrouw Katherina dv Johannes Huben gaat het 1/3 deel naar de kinderen 

van hen beiden samen, voor zover voornoemd 1/3 deel dan niet door 

voornoemde Paulus zou zijn verkocht of vervreemd. Voornoemde Paulus heeft 

het recht voornoemd 1/3 deel te verkopen of te vervreemden en mag erover 

beschikken. Zouden alle kinderen van voornoemde Paulus bij Katherina 

overlijden voor ze een wettig huwelijk hebben afgeesloten, dan gaat 

voornoemd derde deel naar andere wettige kv voornoemde Paulus. 

 

Yda filia quondam Johannis Monijns cacabarii cum tutore terciam partem ad 

ipsam spectantem in hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

quodam manso dicto tGoet te Spiker sito in parrochia de Rode sancte Ode 

ad locum dictum Neijnsel atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem 

dictus quondam Johannes Monijns erga Johannem Cuper filium quondam 

Arnoldi Cuper emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Paulo suo fratri filio dicti quondam Johannis Monijns simul 

cum litteris et aliis et jure promittens (dg: super) cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione quod dicta #tercia# pars post decessum dicti Pauli et 

Katherine sue uxoris filie Johannis Huben ad liberos eorum ab ipsis Paulo 

et Katherina pariter genitos et generandos hereditarie devolvetur et 

succedat si et in quantum huiusmodi tercia pars per ipsum Paulum fuerit 

vendita vel alienata salva semper dicto Paulo potestate vendendi dictam 

(dg: part) terciam partem et alienandi et de ipsa ad eius beneplacitum 

disponendi hoc adiuncto si dicti liberi dictorum Pauli et Katherine ab 

ipsis pariter geniti et generandi omnes decesserint antequam matrimonium 

contraxerint legitimum quod tunc dicta tercia pars ad alios liberos 

#legitimos# dicti Pauli genitos et generandos integraliter et hereditarie 

devolvetur. Testes Jorden et Jacobus datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1184 f 225v 02 vr 20-11-1405. 

Lucia dvw Gerardus van Cranenborch droeg over aan Conrardus Arnts soen een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Rodolphus zv Henricus van 

Zulikem met Lichtmis in het na te noemen huis moet leveren aan voornoemde 

Lucia, gaande uit 1/5 deel van (1) een huis, tuin en erfgoederen, in Gestel 

bij Herlaer, tussen de gemeint enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, (2) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, tussen ?Johannes van 

Mijngen enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, met een eind 

strekkend aan Rutgherus schoenmaker en met het andere eind aan wijlen 

Laurencius van Vaelbeke, (3) een stuk land, gnd die Molenacker, 7 lopen 

rogge groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaer, naast het 

hecken aldaar, tussen Laurencius Gruijter enerzijds en Hermannus Loden soen 

anderzijds. 

 

Lucia filia quondam Gerardi de Cranenborch cum tutore hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Rodolphus filius 

Henrici de Zulikem solvere tenetur dicte Lucie hereditarie purificationis 

et in domo infrasfripta tradendam ex quinta parte domus orti et 

hereditatum sitarum in (dg: parrochia de) Ghestel prope Herlaer inter 

(dg: hereditatem h Johannis) #inter communitatem ex uno et inter aquam 

dictam die Dommel ex alio atque ex quinta parte pecie terre site in 

parrochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem# de Mijngen ex uno et 

inter aquam dictam die Dommel ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem Rutgheri sutoris et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Laurencii de Vaelbeke atque ex quinta parte pecie terre dicte die 

Molenacker septem lopinos siliginis in semine capientis site in dicta 

parrochia ad locum dictum Hezelaer juxta repagulum dictum hecken ibidem 
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inter hereditatem Laurencii Gruijter ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Loden soen ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Conrardo 

Arnts soen cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 225v 03 vr 20-11-1405. 

Lambertus van Middelrode smid droeg over aan Johannes Drinchellinc 

vleeshouwer een b-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit (1) een huis en erf van wijlen Ghisbertus Vullinc, in 

Den Bosch, aan de Kolperstraat, (2) een tuin achter voornoemd huis en erf, 

over het gemene water aldaar, (3) een huis en erf van wijlen voornoemde 

Ghisbertus Vullinc, in Den Bosch, over de Beurdse Brug, tussen erfgoed van 

Zegerus voller enerzijds en het gemene water anderzijds, (4) een huis en 

erf, aldaar, tussen voornoemd erfgoed van Zegerus enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Brecht vleeshouwer anderzijds, welke cijns voornoemde 

Lambertus gekocht32 had van de broers Ghisbertus en Johannes, kvw voornoemde 

Ghisbertus Vullinc zvw Theodericus Vullinc. 

 

Lambertus de Middelrode faber hereditarium censum X librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii confessoris ex domo et area quondam 

Ghisberti Vullinc sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet atque ex 

(dg: do) quodam orto sito retro domum et aream predictam ultra communem 

aquam ibidem atque ex (dg: domo duabus) domo et area dicti quondam 

Ghisberti Vullinc sita (dg: ibi) in Busco (dg: ad vi) ultra pontem 

dictam! Buertsche Brugge inter hereditatem Zegeri fullonis ex uno et 

inter communem aquam ex alio atque ex domo et area sita ibidem inter 

dictam hereditatem dicti Zegeri ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Brecht carnificis ex alio quem censum dictus Lambertus erga Ghisbertum et 

Johannem fratres liberos dicti quondam (dg: Zegeri) Ghisberti Vullinc 

#filii quondam Theoderici Vullinc# emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Drinchellinc #carnifici# cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 225v 04 vr 20-11-1405. 

Henricus zvw Jacobus Zwerfeger alias gnd van Bloemendael verkocht aan 

Gerardus van den Merendonc 1/3 deel dat aan hem behoort in een huis en erf 

van wijlen Arnoldus Wissellere, in Den Bosch, in de Zadelmakerstraat, welk 

huis en erf wijlen voornoemde Jacobus gekcoht had van Johannes Bathen soen. 

 

Henricus filius quondam Jacobi Zwerfeger #alias dicti de Bloemendael# 

terciam partem ad se spectantem in domo et area quondam Arnoldi 

Wissellere sita in Busco in vico selliparorum quam domum et aream dictus 

quondam Jacobus erga Johannem Bathen soen emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo van den Merendonc supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 225v 05 vr 20-11-1405. 

Arnoldus van der Bolst zvw Johannes maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van wijlen Johannes nzvw 

Walterus van Erpe. 

 

Arnoldus van der Bolst filius quondam Johannis omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis 

quondam Johannis filii naturalis quondam Walteri de Erpe calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

                         
32 Zie ← BP 1183 f 002v 01 wo 18-10-1402, verkoop van de cijns. 
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1184 f.226r. 

 sabbato post Elizabeth: zaterdag 21-11-1405. 

 secunda post Elizabeth: maandag 23-11-1405. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 226r 01 za 21-11-1405. 

Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech, door wijlen voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Nijcholaus van Riel, verkocht aan 

Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv 

voornoemde Nijcholaus van Berze, (1) ¼ deel, gnd een dachmael, van een 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd in den Loederinghebeemde, 

welk ¼ deel gnd een dachmael wijlen voornoemde Nijcholaus van Riel gekocht 

had van Egidius die Scutter van Cromvoert, (2) ½ bunder beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd in het Nuwe Broeck, beiderzijds tussen 

Ghibo zv Grieta, welke ½ bunder wijlen voornoemde Nijcholaus van Riel 

gewantsnijder gekocht had van Waltherus zv Hessello Goerleman, (3) een stuk 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Nuwe Broec, beiderzijds 

tussen Ghibo Grieten soen, welk stuk beemd Margareta van Riel wv voornoemde 

Nijcholaus van Riel verworven had van Henricus Onneven, (4) een stuk beemd, 

61 roeden groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

Egidius Scoerwegge enerzijds en wijlen Nijcholaus van Riel anderzijds, welk 

stuk beemd wijlen voornoemde Margareta gekocht had van Godefridus zv 

Arnoldus snijder van Crumvoirt, welke goederen nu aan hem behoren. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Huberti Steenwech ab eodem quondam 

Huberto et quondam Jutta sua uxore filia quondam Nijcholai de Riel 

pariter genitus quartam partem dictam een dachmael cuiusdam prati sitam 

in parrochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto in den 

Loederinghebeemde quam quartam partem een dachmael vocatam dictus quondam 

Nijcholaus de Riel erga Egidium die Scutter de Cromvoert emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: dicti) atque dimidium bonarium prati 

situm in parrochia (dg: de) sancti Lamberti in Vucht in loco dicto int 

Nuwe Broeck inter hereditates Ghibonis filii Griete ex utroque latere 

coadiacentes quod dimidium bonarium prati #dictus quondam Nijcholaus de 

Riel pannicida# erga Waltherum filium Hessellonis Goerleman emendo 

acquisierat prout in litteris atque peciam prati sitam in parrochia 

sancti Lamberti de Vucht in loco dicto communiter Nuwe Broec inter 

hereditates Ghibonis Grieten soen ex utroque latere coadiacentes quam 

peciam prati Margareta de Riel relicta dicti quondam Nijcholai de Riel 

erga Henricum Onneven acquisierat prout in litteris atque peciam prati 

LXI virgatas terre continentem sitam in Vucht in parrochia sancti 

Lamberti ad locum dictum Crumvoirt inter hereditatem Egidii Scoerwegge ex 

uno et inter hereditatem quondam Nijcholai de Riel ex alio quam peciam 

prati dicta quondam Margareta erga Godefridum filium Arnoldi sartoris de 

Crumvoirt emendo acquisierat prout in litteris #quas nunc ad se spectare 

dicebat# hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze ad 

opus Ghisenradis sue matris relicte eiusdem quondam Nijcholai de Berze 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum 

quondam Nijcholai et (dg: Ghisenradis) #Margarete# et suorum heredum 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum sabbato post Elizabeth. 

 

BP 1184 f 226r 02 za 21-11-1405. 

Voornoemde Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech verkocht aan 

voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis 

wv voornoemde Nijcholaus van Berze, 1 bunder beemd, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Nuwe Broec, tussen kvw Erardus Godarts enerzijds 

en Johannes Jutten soen anderzijds, belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 1 hoen en 14½ penning aan Truda van Eijndoven. 
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Dictus Henricus ut supra unum bonarum prati situm in parrochia de Vucht 

sancti Lamberti ad locum dictum Nuwe Broec #inter hereditatem# liberorum 

quondam Erardi Godarts ex uno et inter hereditatem Johannis Jutten soen 

ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Gerardo ad opus Ghisenradis predicte promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu unius pulli et XIIII et dimidii (dg: ?oeg) denariorum 

Trude de Eijndoven exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226r 03 za 21-11-1405. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226r 04 ma 23-11-1405. 

Godefridus Bestmans zvw Johannes Bestmans deed tbv Philippus van Groetelt 

afstand van (1) de helft van een hoeve, gnd die Hoeve van Dijepenbroec, in 

Mierlo, ter plaatse gnd op het Broec, en toebehoren van deze helft, (2) de 

helft van een beemd, in Lijerop bij Stipdonc, (3) de helft van een beemd, 

in Deurne, ter plaatse gnd op Derpendonc, welke helften voornoemde 

Phillippus eertijds in pacht verkregen had van Margareta wv voornoemde 

Johannes Bestmans en Margareta, Elizabeth, Heijlwigis, Bela en Archa, 

wettige dv eerstgenoemde Margareta en wijlen Johannes. En hij beloofde aan 

Sijmon van Langel, tbv voornoemde Philippus, het afstand doen van waarde te 

houden, uitgezonderd beloften aan hem gedaan door voornoemde Phillippus. 

 

Solvit. 

Godefridus Bestmans filius quondam Johannis Bestmans super medietate 

mansi dicti #die Hoeve# de Dijepenbroec siti in parrochia de Mierle ad 

locum dictum opt Broec et (dg: cum) insuper attinentiis eiusdem 

medietatis dicti mansi universis atque super (dg: meric) terris (dg: mer 

d) mericis pascuis ad eandem medietatem spectantibus quocumque locorum 

situatis insuper super #medietate# (dg: quoddam) prati (dg: -um) siti in 

parrochia de (dg: j) Lijerop prope Stipdonc (dg: inter) et super 

medietate prati siti in parrochia de Doerne ad locum (dg: op) dictum op 

Derpendonc quas medietatem mansi cum suis attinentiis et medietatem 

pratorum Phillippus de Groetelt dudum (dg: ad pactum acquisierat) erga 

Margaretam relictam dicti quondam Johannis Bestmans Margaretam (dg: Be) 

Elizabeth Heijlwigem Belam et Archam filias legitimas (dg: dictorum) 

primodictorum Margarete et quondam Johannis ad pactum acquisierat ut 

dicebat et super jure ad opus dicti Philippi hereditarie renunciavit 

promittens #Sijmoni de Langel ad opus dicti Philippi# super omnia ratam 
!salvis sibi quibuscumque promissionibus sibi aut cuicumque alteri 

persone seu personis ad opus (dg: dicti) sui !ad dicto Phillippo factis 

et promissis in suo vigore permansuris. Testes Dordrecht et Jorden datum 

2a post Elizabeth. 

 

BP 1184 f 226r 05 ma 23-11-1405. 

Henricus van den Arennest zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan 

Robbertus van Neijnsel en Johannes van Hijntham zv Arnoldus van Hijntham 

voller (1) alle erfgoederen, die behoren aan Henricus Posteel zv Gerardus 

van Eijcke, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Johannes Mathijs enerzijds en erfgoed van Johannes van Cuke, met een 

erfgoed ertussen dat behoort aan Metta Brentens, anderzijds, met de 

gebouwen op deze erfgoederen, (2) 5 morgen land, naast de plaats gnd die 

Ghelendonc, strekkend vanaf het gemene water gnd die Stroem tot aan 

Gerardus van Berkel, welke voornoemde goederen aan voornoemde Henricus 

gerechtelijk waren verkocht door Petrus zvw Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem. De erfg vw voornoemde Godefridus behouden hun cijnzen volgens de 

inhoud van de brief. 
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+ {verwijst naar BP 1184 f 226r 07}.  

Henricus van den Arennest filius quondam Lamberti van den Arennest omnes 

et singulas hereditates ad Henricum Posteel filium Gerardi de Eijcke 

spectantes sitas in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis 

Mathijs ex uno et inter hereditatem Johannis de Cuke quadam hereditate 

interiacente ibidem ad Mettam (dg: Brenthens) Brentens spectante ex alio 

atque edificia in dictis hereditatibus consistentia item quinque jugera 

terre sita juxta locum dictum die Ghelendonc tendentia a communi aqua 

dicta die Stroem ad hereditatem Gerardi de Berkel venditas dicto Henrico 

a Petro filio quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

hereditarie supportavit Robberto de Neijnsel et Johanni de Hijntham filio 

Arnoldi de Hijntham fullonis cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam (dg: salva tamen) et obligationem ex parte sui deponere salvis 

tamen heredibus dicti quondam (dg: b) Godefridi suis censibus quos eidem 

solvendos habent juxta continentiam litterarum suarum ut dicebat. Testes 

Dordrecht et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 226r 06 ma 23-11-1405. 

Petrus zvw Godefridus zvw Andreas van Berlikem, gemachtigd door zijn moeder 

Bela wv voornoemde Godefridus, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, aan voornoemde Godefridus verkocht door 

Johannes van Loet zvw Zebertus Belen soen van Oijen. 

 

Petrus filius quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem potens 

ad hoc a Bela sua matre relicta dicti quondam Godefridi hereditarium 

censum trium librarum monete venditum dicto Godefrido a Johanne de Loet 

(dg: quo) filio quondam Zeberti Belen soen de Oijen prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226r 07 do 26-11-1405. 

Voornoemde Henricus Posteel zvw Gerardus van Eijcke deed tbv voornoemde 

Robbertus en Johannes van Hijntham afstand van het voornoemde. 

 

+ {verwijst naar BP 1184 f 226r 05}. 

Dictus Henricus Posteel filius quondam Gerardi de Eijcke super premissis 

et jure ad opus dictorum Robberti et Johannis de Hijntham hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes Gheel et Jacobus 

datum in crastino Katherine. 

 

1184 f.226v. 

 secunda post Elizabeth: maandag 23-11-1405. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 in profesto Katherine: dinsdag 24-11-1405. 

 

BP 1184 f 226v 01 ma 23-11-1405. 

Goeswinus zvw Albertus Gijelis soen verkocht aan Johannes zvw Anselmus 

Tolinc een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Oestacker, tussen 

Willelmus Hels enerzijds en Arnoldus Hadewigen soen en zijn medeërfgenamen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde Johannes. Vrij van 

elke last. 

 

Goeswinus filius quondam Alberti Gijelis soen peciam terre sitam in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Oestacker inter hereditatem 

Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem Arnoldi Hadewigen soen et 

suorum coheredum ex alio tendentem cum utroque fine ad hereditatem 

Johannis filii quondam Anselmi Tolinc ut dicebat hereditarie vendidit 

jamdicto Johanni promittens super om nia #et habenda# warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni onere libera. Testes 

Jorden et Ghele datum 2a post Elizabeth. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 08.  104 

 

BP 1184 f 226v 02 ma 23-11-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Anselmus Tolinc verkocht aan Goeswinus Steenwech 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Overkolc, tussen wijlen 

Godefridus van den Kolc enerzijds en erfgoed behorend aan het Geefhuis in 

Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoederen van voornoemde 

Goeswinus Steenwech en Ludolphus Buc van Boemel. Vrij van elke last. 

 

Jamdictus Johannes peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen (dg: 

sitam) in loco dicto Overkolc inter hereditatem quondam Godefridi van den 

Kolc ex uno et inter hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in 

Busco (dg: prout ibidem) !tendentem cum uno fine a communi platea ad 

hereditates Goeswini Steenwech et Ludolphi Buc de Boemel ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Goeswino promittens super omnia et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni onere 

libera. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 03 ma 23-11-1405. 

Voornoemde Goeswinus Steenwech beloofde aan voornoemde Johannes zvw 

Anselmus Tolinc, tbv Johannes Sceffenere, 20 nieuwe Gelderse gulden, 9 

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

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

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Johanni ad opus Johannis 

Sceffenere XX nu Gelre gulden IX boddreger vel X Vlemse placken pro 

quolibet ad (dg: ?nat) purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 04 ma 23-11-1405. 

Willelmus Truden soen schonk aan zijn zoon Johannes die Bijtter en diens 

vrouw Hilla dvw Henricus Daems soen een stuk land, in de dingbank van 

Merewijc, ter plaatse gnd den Hijnensche Camp, tussen Willelmus Truden soen 

enerzijds en kvw Jacobus zvw Ghibo Melijs soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd zegedijk en met het andere eind aan de plaats gnd 

Stevens Camp, welke stuk land aan hem was verkocht door Ghisbertus en 

Jutta, kvw Willelmus Coptiten. 

 

Solvit. 

Willelmus Truden soen peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto den Hijnensche Camp inter hereditatem Willelmi Truden soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Jacobi filii quondam Ghibonis 

Melijs soen ex alio tendentem cum uno fine ad aggerem dictum zegedijck et 

cum reliquo fine ad locum dictum Stevens Camp venditam sibi a Ghisberto 

et Jutta liberis quondam Willelmi Coptiten prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni die Bijtter (dg: suo fratri filio) suo filio (dg: cum 

litteris et) nomine dotis ad jus opidi de Busco (dg: cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) cum Hilla sua uxore filia quondam Henrici Daems soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obliigationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 05 do 26-11-1405. 

Voornoemde Johannes die Bijtter verkocht aan Arnoldus Drinchellinc zvw 

Hermannus Drinchellinc voornoemd stuk land, met zegedijken, waterlaten en 

sloten die erbij horen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes dictam peciam terre (dg: hereditarie ven) simul cum 

zegediken et aqueductibus et fossatis ad ipsam spectantibus hereditarie 

vendidit Arnoldo Drinchellinc filio quondam Hermanni Drinchellinc cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gheel et Jacobus datum in 
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crastino Katherine. 

 

BP 1184 f 226v 06 do 26-11-1405. 

Henricus Marselijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge}. 

Henricus Marselijs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 07 ma 23-11-1405. 

Johannes Mol zvw Gerardus en Petrus die Ridder beloofden aan Willelmus 

Wegen zv Goeswinus Wegen 40 Franse kronen of de waarde en 13 oude Vlaamse 

groten met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi et Petrus die Ridder promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo Wegen filio Goeswini Wegen XL (dg: Franc) 

cronen Francie seu valorem et XIII aude Vleems groet ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 08 ma 23-11-1405. 

Petrus zvw Johannes Dircs soen van der Heijden verkocht aan Arnoldus 

Drinchellinc zvw Hermannus Drinchellinc vleeshouwer een stukje land, in de 

parochie van Empel, in de dingbbank van Merewijc, ter plaatse gnd den 

Hijnensche Camp, tussen erfgoed eertijds van het klooster van Sint-Clara in 

Den Bosch enerzijds en Willelmus Truden soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd zegedijk en met het andere eind aan erfgoed gnd 

Stevens Camp, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Petrus filius quondam Johannis Dircs soen van der Heijden (dg: peciam 

terre) particulam terre sitam in parrochia de Empel in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto den Hijnensche Camp inter hereditatem (dg: -s) 

dudum conventus sancte Clare in Busco ex uno et hereditatem Willelmi 

Truden soen ex alio tendentem cum uno fine ad aggerem dictum zegedijc et 

cum reliquo fine ad hereditatem dictam Stevens Camp ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo (dg: filio) Drinchellinc filio quondam 

Hermanni Drinchellinc carnifici! promittens super omnia warandiam et 

obligationem #et impetitionem# deponere exceptis zegedijcken aqueductibus 

et fossatis ad premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 09 di 24-11-1405. 

Hubertus van Gemert beloofde Emondus Rover van Helu schadeloos te houden 

van 30 mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis (vr 25-

12-1405) en de andere helft met Sint-Jan daarop volgend (do 24-06-1406), 

aan Johannes van de Dijk beloofd door voornoemde Hubertus en Emondus {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Hubertus de Gemert promisit Emondum Rover de Helu indempnem servare a XXX 

modiis siliginis mensure de Buscoducis mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum et mediatim in festo nativitatis Johannis extunc 

immediate sequente solvendis promissis Johanni de Aggere a predictis 

Huberto et Emondo. 

 

BP 1184 f 226v 10 di 24-11-1405. 

Hubertus van Ghemert en Emondus Rover van Hellu beloofden aan Johannes van 

de Dijk 30 mud rogge, Bossche maat, In Den Bosch te leveren, een helft met 

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

06-1406). 

 

Hubertus de Ghemert et Emondus #Rover# de Hellu promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Aggere XXX modios siliginis mensure de Buscoducis 

mediatim (dg: nativitatis Domini me) purificationis et mediatim 

nativitatis Johannis (dg: persolvendos) proximum futurum persolvendos #et 
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in Busco tradendos#. Testes Dordrecht et Lu datum in profesto Katherine. 

 

BP 1184 f 226v 11 di 24-11-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit II placken. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 12 di 24-11-1405. 

Heijlwigis wv Willelmus Coelner, naar haar zeggen gemachtigd, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan hr Henricus Buc kanunnik van de kerk (dg: van 

Sint-Jan in Den Bosch) verkocht door Lambertus zvw Jacobus van Engelant 

(dg: en die nu aan haar behoort). 

 

Heijlwigis relicta quondam Willelmi Coelner #potens ad hoc dicebat# 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis venditam domino Henrico Buc 

canonico ecclesie (dg: beati Johannis de Busco) a Lamberto filio quondam 

Jacobi de Engelant prout in litteris (dg: et quam nunc ad se spectare 

dicebat) monuit de 3 annis. Testes Lu et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 226v 13 di 24-11-1405. 

Johannes van den Camp zv Johannes van den Camp verkocht aan Henricus van 

Eijndoven een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), gaande uit een huis, erf en 

tuin, 3 lopen groot, en een aangelegen stuk land, gnd die Vlaessche, 

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

Johannes gnd Eelwijnen soen enerzijds en Egidius Willems soen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan Johannes Eelwijnen soen, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Johannes van den Camp filius Johannis van den Camp hereditarie vendidit 

Henrico de Eijndoven hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex domo area et orto tres lopinatas terre 

continentibus ac pecia terre dicta die Vlaessche eis adiacente infra 

libertatem de Busco ad locum dictum Dunghe inter hereditatem Johannis 

(dg: de Zela filii) dicti (dg: ?eev) Eelwijnen soen ex uno et inter 

hereditatem Egidii Willems soen ex alio (dg: ut dicebat promittens) 

tendentibus a communi via ad (dg: coe) hereditatem Johannis Eelwijnen 

soen ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

(dg: ob) aliam obligationem deponere excepto censu fundi et sufficientem 

facere. Testes Lu et Heijme datum in profesto Katherine. 

 

1184 f.227r. 

 in profesto Katherine: dinsdag 24-11-1405. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 227r 01 di 24-11-1405. 

Petrus zvw Andreas van Boert droeg over aan Franco van Mijrabellum een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te 

leveren, gaande uit 3 stukken land, in Nuenen, gnd die Camp, die Halle en 

dat Vlaslant, welke pacht voornoemde Petrus verworven had van Johannes zv 

Johannes gnd Han die Volre. 

 

Petrus filius quondam Andree de Boert hereditariam paccionem XII 

lopinorum siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis 

et in Zonne tradendam ex tribus peciis terre sitis in parrochia de Nuenen 

quarum una die Camp et altera die Halle et tercia dat Vlaslant nuncupate 

sunt quam paccionem dictus Petrus erga Johannem filium Johannis dicti Han 
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die Volre acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Franconi 

de Mijrabello cum litteriis et aliis et jure #et arrestadiis omnibus# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum in profesto Katherine. 

 

BP 1184 f 227r 02 di 24-11-1405. 

Johannes zvw Johannes zv Johannes Heijnkens soen en Henricus Wouters soen 

ev Truda dvw Henricus Heijnkens soen: een b-erfcijns van 8 schelling 8 

penning gemeen paijment, die {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: Henrics soen) #filii Johannis 

Heijnkens soen# et Henricus Wouters soen maritus et tutor legitimus Trude 

sue uxoris filie quondam Henrici Heijnkens soen hereditarium censum octo 

solidorum et octo denariorum communis pagamenti quem. 

 

BP 1184 f 227r 03 di 24-11-1405. 

Johannes zvw Johannes Heijnkens soen en Henricus Wouters soen ev Truda dvw 

voornoemde Johannes verkochten aan Willelmus van der Tommellen een 

b-erfcijns van 8 schelling 8 penning gemeen paijment, die wijlen voornoemde 

Johannes met Sint-Thomas-Apostel beurde, gaande uit een hofstad, gnd die 

Hof, in Vught Sint-Lambertus, tussen Gerardus Eijfeleer enerzijds en 

Gerardus die Heerde anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis Heijnkens soen et Henricus Wouters soen 

maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

hereditarium censum octo solidorum et octo denariorum communis pagamenti 

quem dictus quondam Johannes solvendum habuit hereditarie Thome apostoli 

ex domistadio dicto die Hof sito in parrochia sancti Lamberti de Vucht 

inter hereditatem Gerardi Eijfeleer ex uno et inter hereditatem Gerardi 

die Heerde ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo van der 

Tommellen promittentes indivisi super omnia warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 227r 04 di 24-11-1405. 

Hr Gerardus Moedel kanunnik van Sint-Oedenrode en zijn zuster jkvr 

Elizabeth wv jkr Arnoldus van der Hulpen verkochten aan Petrus die Ridder, 

tbv Arnoldus Vrient en Rodolphus Rover, nkv hr Marcelius priester zvw 

Rodolphus Rover Yden soen, een tuin, onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, 

tussen Margareta Corvets, Elizabeth der Snebben en Willelmus Custers 

enerzijds en erfgoed van voornoemde hr Gerardus en jkvr Elizabeth 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd Todwevers Hof en met het 

andere eind aan Margarete en Agnes, ndv hr Johannes Wavernaij priester, met 

het toebehoren van de tuin, uitgezonderd en voor voornoemde hr Gerardus en 

jkvr Elizabeth gereserveerd de sloot die bij de tuin hoort richting 

voornoemd erfgoed van hr Gerardus en jkvr Elizabeth. De brief overhandigen 

aan voornoemde Petrus of hr Marcilius. 

 

Dominus Gerardus Moedel canonicus sancte Ode Rodensis et domicella 

Elizabeth eius soror relicta quondam domicelli Arnoldi van der Hulpen cum 

tutore quendam ortum situm (dg: in parrochia de Rode sancte Ode) infra 

libertatem de Rode sancte Ode inter hereditatem Margarete Corvets et 

Elizabeth der Snebben et Willelmi Custers ex uno et inter hereditatem 

dictorum domini Gerardi et domicelle Elizabeth ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem dictam Todwevers Hof et cum reliquo fine ad 

hereditatem (dg: Kat domini Johannis Wavernaij) Margarete et Agnetis 

filiarum naturalium domini Johannis Wavernaij presbitri (dg: ex ut 

dicebant hereditarie) simul cum omni! attinentia dicti orti dempto tamen 

et dictis domino Gerardo et domicelle Elizabeth reservato quodam fossato 

ad dictum ortum spectante sito versus dictam hereditatem dictorum domini 

Gerardi et domicelle Elizabeth ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro 
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die Ridder (dg: promittentes indivisi cum tutore) ad opus Arnoldi Vrient 

et Rodolphi Rover (dg: filiorum) puerorum naturalium domini Marcelii 

presbitri filii (dg: Rod) quondam Rodolphi Rover Yden soen promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. Tradatur dicto Petro vel domino Marcilio. 

 

BP 1184 f 227r 05 di 24-11-1405. 

Wellinus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 227r 06 di 24-11-1405. 

Henricus zvw Henricus Belen soen van Strijp vernaderde in aanwezigheid van 

Henricus Happen soen van Zonderwijc een beemd, gnd die Hemelstert, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, tussen erfgoed gnd die Goeren enerzijds en wijlen 

voornoemde Henricus Belen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd die Ghender en met het andere eind aan de beemd gnd des Hanen Beemt, 

welke eerstgenoemde beemd voornoemde Henricus Happen soen verworven had van 

Johannes zvw Henricus Pont. Voornoemde Henricus Happen soen week en 

verklaarde dat eerstgenoemde Henricus het naderrecht heeft. De brief 

overhandigen aan wie van hen beiden het eerst komt. 

 

Solvit III grossos. 

Henricus filius quondam Henrici Belen soen van Strijp in (dg: absentia) 

#presentia# Henrici Happen soen de Zonderwijc prebuit patentes denarios 

ad redimendum e jure proximitatis quoddam pratum #die Hemelstert# situm 

in parrochia de Blaerthem sancti Lamberti inter hereditatem dictam die 

Goeren ex uno et inter hereditatem dicti quondam Henrici Belen ex alio 

tendens cum uno fine ad locum dictum die Ghender et cum reliquo fine ad 

pratum dictum des Hanen Beemt (dg: venditum) quod pratum dictus Henricus 

Happen soen erga Johannem filium quondam Henrici Pont acquisierat ut 

dicebat dictus vero Henricus Happen soen in hoc cedens primodicto Henrico 

recognovit eundem jus redemptionis in premissis habere. Testes datum 

supra. Tradatur alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1184 f 227r 07 do 26-11-1405. 

Thomas van de Kelder ev Elizabeth dvw Alardus Wuest zvw Goeswinus van den 

Roetelen: 1½ mud rogge b-erfpacht uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, die 

hij samen met {niet afgewerkt contract}. 

 

Thomas de Penu maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam Alardi 

Wuest filii quondam Goeswini van den Roetelen unum et dimidium modios 

siliginis hereditarie paccionis de hereditara paccione quatuor modiorum 

siliginis quam simul cum quodam. 

 

BP 1184 f 227r 08 do 26-11-1405. 

Destijds had Johannes van Enghellant beloofd aan Alardus Wuest zvw 

Goeswinus van den Roetelen een b-erfcijns van 2½ oude groot en een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis onder Oirschot, 

ter plaatse gnd Best, te betalen en te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, gnd die Meijnnen Brake, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (2) een 

stuk land, gnd die Mispeleer, aldaar. En voornoemde pacht van 4 mud rogge 

was bij erfdeling ten deel gevallen aan Thomas van de Kelder ev Elizabeth 

dvw voornoemde Alardus Wuest. Voornoemde Thomas verkocht thans aan 

Margareta dvw voornoemde Alardus, tbv haar en haar zuster Mechtildis dvw 

voornoemde Alardus, een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oirschot, uit 

voornoemde b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Enghellant promisisset se 

daturum et soluturum (dg: He) Alardo Wuest filio quondam Goeswini van den 

Roetelen hereditarium censum duorum et dimidii grossorum antiquorum atque 



Bosch’ Protocol jaar 1405 08.  109 

 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Oerscot 

hereditarie purificationis et infra parrochiam de Oerscot (dg: ai) in 

loco dicto Best tradendos ex pecia terre dicta die Meijnnen Brake sita in 

parrochia de Oerscot ad dictum locum Best vocatum atque ex pecia terre 

dicta die (dg: Mi) Mispeleer sita ibidem prout in litteris (dg: 

constitutus igitur Thomas de Penu unum et dimidium) et cum eciam dicta 

paccio quatuor modiorum siliginis Thome de Penu tamquam marito (dg: et) 

legitimo Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Alardi Wuest mediante 

divisione hereditaria prius habita cessisset in partem ut dicebat 

constitutus igitur dictus Thomas #maritus et tutor legitimus dicte 

Elizabeth sue uxoris# unum et dimidium modios siliginis hereditarie 

paccionis dicte mensure (dg: ad ips) de predicta paccione quatuor 

modiorum siliginis hereditarie vendidit Margarete filie dicti quondam 

Alardi ad opus sui et ad opus Mechtildis sue sororis filie dicti quondam 

Alardi cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gheel et Jacobus 

datum in crastino Katherine. 

 

BP 1184 f 227r 09 do 26-11-1405. 

Voornoemde Thomas van de Kelder ev Elizabeth dvw Alardus Wuest droeg over 

aan voornoemde Margareta dvw voornoemde Alardus, tbv haar en haar 

voornoemde zuster Mechtildis dvw voornoemde Alardus, 5 lopen rogge 

b-erfpacht, maat van Oirschot, die aan hem behoren in een b-erfpacht 

{f.227v} van 3 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 3 mud wijlen 

voornoemde Alardus beurde, gaande uit (1) een hofstad, huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen van wijlen voornoemde Alardus, waarin hr Philippus 

van Gheldorp investiet van Geffen thans verblijft, in Oirschot, in de 

herdgang van den Kerkhove, tussen hr Anselmus van Baest priester enerzijds 

en erfgoed gnd het Goet ten Roetelen anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd 

dat Proeftbraec, in Oirschot, in de herdgang van den Kerkhove, tussen 

voornoemde hr Anselmus enerzijds en Willelmus Elijaes anderzijds. 

 

Dictus Thomas ut supra quinque lopinos siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Oirscot ad ipsum spectantes in hereditaria paccione 

 

1184 f.227v. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 227v 01 do 26-11-1405. 

trium modiorum siliginis (dg: qu) dicte mensure quam paccionem trium 

modiorum siliginis dictus quondam Alardus (dg: et) solvendam habuit ex 

(dg: quodam) domistadio domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

dicti quondam Alardi (dg: sitis in par) in quibus dominus Philippus de 

Gheldorp investitus de Geffen ad presens residet sitis in parrochia de 

Oerscot in pastoria van den Kerchove inter hereditatem domini Anselmi de 

Baest presbitri ex uno et inter hereditatem dictam tGoet ten Roetelen ex 

alio atque ex pecia prati #dat Proeftbraec# sita in parrochia et pastoria 

predictis inter hereditatemm dicti domini Anselmi ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Elijaes ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

dicte Margarete ad opus sui et ad opus dicte Mechtildis sue (dg: ux) 

sororis promittens ut supra. Testes Gheel et Jacobus datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1184 f 227v 02 do 26-11-1405. 

Amelius zvw Ghibo Jans soen droeg over aan Rodolphus zvw Johannes Voet, tbv 

hem en zijn vrouw Mechtildis van Boert, voor de duur van hun leven resp. 

van de langstlevende, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes zv Willelmus van den Dijc met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde 

Amelius moet leveren, gaande uit (1) de helft van 1½ bunder beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Harde Beemde, tussen Gerardus van den Bogarde en 

Henricus Eghen enerzijds en kvw Willelmus van Overacker, Willelmus van den 
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Dijc en andere naburen anderzijds, (2) de helft van 1 zesterzaad land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijndsche Brake. Na overlijden van hen 

beiden gaat de pacht terug naar voornoemde Amelius als hij dan leeft en 

anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

-. 

Amelius filius quondam Ghibonis Jans soen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Johannes filius Willelmi van den 

Dijc Amelio solvere tenetur hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex #medietate# unius et dimidii bonariorum prati sitorum in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Harde Beemde inter hereditatem 

Gerardi van den Bogarde et hereditatem Henrici Eghen ex uno et 

hereditatem liberorum quondam Willelmi de Overacker et hereditatem 

Willelmi van den Dijc et aliorum vicinorum ibidem ex alio atque ex 

medietate (dg: p) unius sextariate terre site in dicta parrochia ad locum 

dictum Luttel Eijndsche Brake prout in litteris legitime supportavit 

Rodolpho filio quondam Johannis Voet ad opus sui et ad opus Mechtildis de 

Boert eius uxoris seu ad opus alterius eorundem diutius viventis in 

humanis (dg: et non) ab eisdem quamdiu vixerint seu alter eorum vixerit 

in humanis et non ultra possidendam et (dg: non) habendam promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

annexa conditione quod alter dictorum Rodolphi et Mechtildis diutius 

vivens in humanis integraliter possidet post decessum ipsorum amborum ad 

dictum Amelium si vixerit alioquin ad proximores heredes dicti (dg: ut) 

Amelii devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 227v 03 do 26-11-1405. 

Nijcholaus gnd Coel van Kessel zv Jacobus van Kessel ev Belija dvw Thomas 

van Hoechten van Lijeshout verkocht aan Johannes Corf een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) ¼ deel 

dat aan voornoemde verkoper behoort in een hoeve, gnd Hezer Scoer, van 

wijlen voornoemde Thomas, in Mierlo, naast de heide aldaar, in welke hoeve 

Johannes van Berkel nu als hoevenaar woont, (2) ¼ deel dat aan hem behoort 

in een huis, hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen van wijlen voornoemde 

Thomas, in Lijeshout, tussen Johannes Sluijter enerzijds en de gemene 

beemden anderzijds, de helft van de hoeve reeds belast met (a) de 

grondcijns, (b) een b-erfpacht van 2 mud rogge, en het ¼ deel van het huis, 

tuin en erfgoederen reeds belast met (c) de grondcijns. 

 

-. 

Nijcholaus dictus Coel de Kessel filius (dg: quondam) Jacobi de Kessel 

maritus et tutor legitimus Belije sue uxoris filie quondam Thome de 

Hoechten de Lijeshout hereditarie vendidit Johanni Corf hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis et in 

Busco tradendum ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in quodam 

manso dicto Hezer Scoer (dg: sit) dicti quondam Thome sito in parrochia 

de Mierle (dg: ad l) juxta mericam ibidem atque ex attinentiis eiusdem 

(dg: medietatis) quarte partis dicti mansi singulis et universis (dg: 

atque) in quo manso Johannes de Berkel tamquam colonus ad presens residet 

atque ex quarta parte ad ipsum spectante in (dg: quodam manso) domo 

domistadio et orto (dg: dicti) et hereditatibus sibi adiacentibus dicti 

quondam Thome sitis in parrochia (dg: ad) #de Lijeshout# inter 

hereditatem Johannis Sluijter ex uno et inter communia prata ibidem ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam (dg: 

et sufficientem facere) et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis ex 

#medietate# primodicti integri (dg: boni) mansi cum suis attinentiis 

solvendis et excepto censu domini fundi ex dicta quarta parte domus orti 

et hereditatum sibi adiacentium solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 227v 04 do 26-11-1405. 

Rutgherus van Bubnagel droeg over aan Gerardus Loij zvw Johannes Scoerkap 

een huis, erf en tuin, eertijds van Hermannus molenaar van Hees, in Hees, 

en een stuk land, 3 lopen rogge groot, ter plaatse gnd op Crumlant, welk 

huis, erf, tuin en stuk land voornoemde Rutgherus tezamen met andere 

erfgoederen verworven had van Arnoldus van Berze, belast met de cijns in de 

brief vermeld. 

 

Solvit. 

Rutgherus de Bubnagel domum aream et ortum dudum Hermanni multoris de 

Hees sitos in Hees ac peciam terre tria lopina siliginis annuatim in 

semine capientem sitam ad locum dictum op Crumlant quos domum aream et 

ortum et peciam terre dictus Rutgherus (dg: c) simul cum quibusdam aliis 

hereditatibus erga Arnoldum de Berze acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo Loij filio quondam Johannis Scoerkap cum 

litteris #et aliis et# !et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare (dg: tali annex) et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes (dg: datum supra) Gheel 

et Jacobus datum in crastino Katherine. 

 

BP 1184 f 227v 05 do 26-11-1405. 

Arnoldus die Rademaker van Rode ev Heijlwigis dvw Albertus gnd Aeb Didden 

soen verkocht aan Rutgherus Buerinc 1/6 deel dat aan hem behoort in een 

hoeve van wijlen voornoemde Albertus, in Esch, ter plaatse gnd Bredeacker, 

belast met lasten die wijlen voornoemde Albertus eruit had. 

 

Solvit. 

(dg: Rutgherus) Arnoldus die Rademaker de Rode maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Alberti dict Aeb Didden soen sextam 

partem ad se spectantem in quodam manso dicti quondam Alberti sito in 

parrochia de Essche ad locum dictum Bredeacker atque in attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis ut dicebat hereditarie vendidit 

Rutghero Buerinc promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus que dictus quondam Albertus exinde solvere 

consuevit et tenebatur. Testes datum supra. 

 

1184 f.228r. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 228r 01 do 26-11-1405. 

Rutgherus Buerinc ev Metta dvw Henricus van den Vloet verkocht aan Gerardus 

van den Acker een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Ghibo van den Veerdonc enerzijds en Marselius van den Vloet en Theodericus 

van Hermalen anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Herbertus van den 

Loeshovel en met het andere eind aan Rijcardus Willems soen, belast met 

wegen die erover gaan, en met een b-erfcijns van 1½ oude groot. 

 

Solvit. 

Rutgherus Buerinc maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filie 

quondam Henrici van den Vloet peciam prati sitam in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum Delscot inter hereditatem Ghibonis van den Veerdonc ex 

uno et inter hereditatem Marselii van den Vloet et Theoderici de Hermalen 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem liberorum quondam Herberti 

van den Loeshovel et cum reliquo fine ad hereditatem Rijcardi Willems 

soen ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo van den Acker promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis viis per premissa 

transeuntibus et tendentibus et hereditario censu unius et dimidii 

grossorum antiquorum exinde solvendo. Testes Gheel #et Jacobus# datum in 

crastino Katherine. 
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BP 1184 f 228r 02 do 26-11-1405. 

Walterus Steenken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Walterus Steenken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 03 do 26-11-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 64 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LXIIII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 04 do 26-11-1405. 

Arnoldus van Beke verkocht aan Lambertus zv Lucas Hannen soen, Johannes 

Wijtfenne en Rijcoldus zvw Rijcoldus van den Voert al het elzenhout in een 

kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen voornoemde Arnoldus 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus 

van Esche en kvw {hier staan: ..} Maelghijs en met het andere eind aan een 

gemene weg. De kopers moeten het hout uiterlijk half mei verwijderen. De 

brief overhandigen aan Johannes Wijtfenne. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Beke omnia (dg: ligna) ligna (dg: consiste) #alnea# dicta 

elsenhout sita et consistentia in quodam campo sito in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum Eilde inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et 

inter (dg: he) communem vicum ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Henrici de Esche #{in linker marge:} et# (dg: et cum reliquo 

fine ad) hereditatem liberorum {hier staan: ..} quondam Maelghijs #et cum 

reliquo !ad communem vicum# ut dicebat legitime vendidit Lamberto filio 

Luce Hannen soen Johanni Wijtfenne Rijcoldo filio quondam Rijcoldi van 

den Voert (dg: et) promittens super omnia warandiam tali conditione quod 

dicti emptores dicta ligna infra medium mensem maii proxime futurum a 

dicto campo amovebunt modo et forma laudabilibus et consuetis. Testes 

Ghele et Jacobus datum in crastino Katherine. Tradatur Johanni Wijtfenne. 

 

BP 1184 f 228r 05 do 26-11-1405. 

Voornoemde kopers beloofden aan Johannes Sparre kramer 43½ nieuwe gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt super omnia Johanni Sparre institori XLIII et 

dimidium nu gulden scilicet IX boddreger vel X vlems placken pro quolibet 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 06 do 26-11-1405. 

Henricus zv Jordanus die Leeuwe verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van den 

Culen alle roerende goederen en erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Belija ev voornoemde Jordanus, gelegen in 

Schijndel. 

 

Solvit {met twee streepjes naar 06 en 07}. 

Henricus filius (dg: quondam) Jordani die Leeuwe omnia et singula bona 

#immobilia# ac hereditates sibi de morte quondam Belije sue matris uxoris 

olim dicti Jordani successione advolutas quocumque locorum in parrochia 

de Scijnle sitas et consistentes ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Johannis van den Culen promittens super omnia ratam 

servare. Testes (dg: Ja) Ghele et Jacobus datum supra. 
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BP 1184 f 228r 07 do 26-11-1405. 

Arnoldus Blomelinc van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Blomelinc de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 08 do 26-11-1405. 

Henricus van Krekelhoven, Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont, Johannes 

Broc zvw Johannes, Willelmus Vos van Beilver en Zebertus van der Ramen smid 

beloofden aan mr Godefridus van Rode, tbv Johannes Sceffenere, 50 mud 

Kempens rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) in Den 

Bosch op zijn zolder te leveren. 

 

Henricus van Krekelhoven Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont 

Johannes Broc (dg: filius Petri) #filius quondam Johannis# et Willelmus 

Vos de Beilver #et Zebertus van der Ramen faber# promiserunt magistro 

Godefrido de Rode ad opus Johannis Sceffenere quinquaginta modios 

siliginis campinie mensure de Busco ad pasche proxime futurum 

persolvendos et in Busco supra solarium suum sub laboribus debitorum 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 09 do 26-11-1405. 

De vier beloofden Henricus Bac schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Quatuor promiserunt Henricum Bac indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 10 do 26-11-1405. 

Henricus van Krekelhoven beloofde de drie anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Henricus de Krekelhoven promisit alios tres indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 11 do 26-11-1405. 
Bertholdus† Steijmpel 

1. Walterus† Steijmpel 

a. Johannes† {BP 1184 f 228r 11; broer van Gertrudis} 

b. Gertrudis (*) Arnoldus† Moelner 

i. Johannes. 

2. Johannes† Steijmpel { BP 1184 f 228r 12; oom van Gertrudis} 

(*n; BP 1184 f 228r 11) Katherina† dvw Godefridus van Straten 

a. nz Johannes; 

(*n; BP 1184 f 228r 12) Enghelberna† dvw Willelmus Heijnen soen 

 b. nz Johannes. 

Gertrudis, wv Arnoldus Moelner en dvw Walterus Steijmpel, en Johannes, zv 

voornoemde Gertrudis en wijlen Arnoldus, droegen over aan Johannes 

Steijmpel nzvw Johannes Steijmpel zvw Bertholdus Steijmpel, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen Katherina dvw Godefridus van 

Straten, alle goederen, die aan voornoemde Gertrudis gekomen waren na 

overlijden van haar broer Johannes Steijmpel. 

 

Solvit. 

Gertrudis relicta quondam Arnoldi Moelner filia quondam Walteri Steijmpel 

#cum tutore# et Johannes filius dictorum Gertrudis et quondam Arnoldi 

omnia et singula bona dicte Gertrudi de morte (dg: dicti) quondam 

Johannis Steijmpel fratris dicte Gertrudis successione advoluta 

hereditarie supportaverunt Johanni Steijmpel filio (dg: quondam Ber) 

naturali quondam Johannis Steijmpel filii (dg: dicti) quondam (dg: 

Bertoldi Wallteri a) Bertholdi Steijmpel ab ipso quondam Johanne et 

quondam Katherina filia quondam Godefridi de Straten pariter genito 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 228r 12 do 26-11-1405. 

Voornoemde Gertrudis, wv Arnoldus Moelner en dvw Walterus Steijmpel, en 

Johannes, zv voornoemde Gertrudis en wijlen Arnoldus, droegen over aan 

Johannes Steijmpel nzvw Johannes Steijmpel zvw Bertholdus Steijmpel, door 

wijlen voornoemde Johannes verwekt bij wijlen Enghelberna dvw Willelmus 

Heijnen soen, alle goederen, die aan voornoemde Gertrudis gekomen waren na 

overlijden van haar oom voornoemde Johannes Steijmpel zvw Bertholdus 

Steijmpel. 

 

Dicta! Gertrudis (dg: et Johannes ?c) cum tutore et Johannes omnia et 

singula bona dicte Gertrudi de morte quondam Johannis Steijmpel eius 

avunculi filii quondam Bertholdi Steijmpel successione advoluta 

hereditarie supportaverunt Johanni Steijmpel filio (dg: q) naturali (dg: 

q) dicti quondam Johannis Steijmpel filii quondam Bertholdi Steijmpel ab 

ipso quondam Johanne et quondam Enghelberna filia quondam Willelmi 

Heijnen soen pariter genito promittentes cum tutore ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 228r 13 do 26-11-1405. 

Alardus van Berlikem droeg over aan mr Johannes van Best een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Gerardus Pels 

enerzijds en erfgoed van Ghibo Pels anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Alardus verworven had van Johannes van Haren zvw Franco van Haren. 

 

Alardus de Berlikem domum et aream (dg: quon) sitam in Busco in vico 

dicto Colperstraet inter hereditatem Gerardi Pels ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Pels ex alio (dg: ?me) quam domum et aream dictus 

Alardus erga Johannem de Haren filium quondam Franconis de Haren 

acquisierat (dg: acqui) prout in litteris dicebat contineri hereditarie 

supportavit magistro Johanni de Best promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.228v. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 228v 01 do 26-11-1405. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke verkocht aan Rijcardus zvw 

Willelmus Veren Hadewigen soen 1 bunder land, gnd Rutghers Buenre, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Schoetsche Hoeve, tussen een bunder gnd 

Colen Buenre enerzijds en erfgoed gnd Jacobs Buenre anderzijds, met recht 

van weg, welke erstgenoemde bunder voornoemde Henricus verworven had van 

Arnoldus Willems soen, belast zoals in de brief vermeld. Voornoemde koper 

beloofde de cijnzen die in de brief vermeld staan vanaf nu te betalen, zó 

dat voornoemde Henricus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Solvit. 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke unum bonarium terre 

dictum Rutghers Buenre situm in parrochia de Scijnle in loco dicto die 

Schoetsche Hoeve inter bonarium dictum Colen Buenre ex uno et inter 

hereditatem dictam Jacobs Buenre ex alio simul cum via ad ipsum bonarium 

spectante quod bonarium primodictum dictus Henricus erga Arnoldum Willems 

soen acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit (dg: ..) Rijcardo 

filio quondam Willelmi Veren Hadewigen soen supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis obligationibus in dictis litteris contentis. Quo facto 

promisit #super omnia# dictus emptor quod ipse (dg: dictum h) census in 

pretactis litteris narratos exnunc deinceps singulis annis et perpetue 

taliter dabit et solvet quod predicto Henrico dampna exinde non eveniant 

in futurum. Testes Gheel et Jaxobus datum in crastino Katherine. 
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BP 1184 f 228v 02 do 26-11-1405. 

Nijcholaus zvw Gerardus Leeuwen soen en Henricus Ruse verkochten aan 

Willelmus Funsel de helft, die aan Henricus van Geffen snijder behoorde, in 

1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Cleijn Nuwelant, tussen erfgoed 

van Godefridus Sceijvel enerzijds en wijlen Willelmus Haghen anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemd erfgoed van Godefridus, van welke helft 

voornoemde Henricus van Geffen afstand had gedaan tbv voornoemde Nijcholaus 

en Henricus. 

 

Nijcholaus filius quondam Gerardi Leeuwen soen et Henricus Ruse (dg: 

dimidium juger terre) medietatem que ad Henricum de Geffen sartorem 

spectabat in uno jugere terre sito in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Cleijn Nuwelant inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et 

inter hereditatem quondam Willelmi Haghen ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti Godefridi 

supra qua medietate dictus Henricus de Geffen ad opus dictorum Nijcholai 

et Henrici renunciaverat prout in litteris hereditarie (dg: 

supportaverunt W) vendiderunt Willelmo Funsel supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228v 03 do 26-11-1405. 

Laurencius van Brugghen zvw Laurencius van Bruggen verkocht aan Metta Laer 

wv Arnoldus van Wargartshuzen een stuk beemd, gnd Tonghelen, in Esch, 

tussen het water gnd die Aa enerzijds en Johannes Willems soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Laurencius de Brugghen filius quondam Laurencii de Bruggen peciam prati 

#dictam Tonghelen# sitam in (dg: l..) parrochia de Essche inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter hereditatem Johannis Willems soen ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Mette Laer (dg: filie qu) relicte quondam 

Arnoldi de Wargartshuzen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228v 04 do 26-11-1405. 

Heijmericus Claes soen verkocht aan Henricus zvw Hermannus van der Voert de 

helft van een kamp, gnd die Rietcamp, dat eertijds was van hr Willelmus van 

den Bosch, 5 bunder groot, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen kvw 

Lambertus Zannen soen enerzijds en wijlen Leonius van Langvelt anderzijds, 

welk kamp Hubertus Elijaes soen en voornoemde Heijmericus in pacht 

verkregen hadden van Leonius zvw Petrus van Erpe, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Solvit. 

Heijmericus Claes soen medietatem cuiusdam campi dicti die Rietcamp qui 

fuerat dudum domini Willelmi de Busco militis quinque bonaria continentis 

siti in parrochia de Erpe ad locum dictum int Goer inter hereditatem 

liberorum quondam Lamberti Zannen soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Leonii de Langvelt ex alio quem campum Hubertus Elijaes soen et 

dictus Heijmericus erga Leonium filium quondam Petri de Erpe ad pactum 

acquisierant prout in litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Hermanni van der Voert supportavit 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 228v 05 do 26-11-1405. 

Theodericus Schout schoenmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 2 gulden pieter, aan hem, tbv hem en zijn vrouw Yda, 

verkocht door Willelmus zvw Willelmus van Beest. 
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Theodericus Schout sutor hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

communiter gulden peter vocatorum venditum sibi ad opus sui et ad opus 

Yde sue uxoris a Willelmo filio quondam Willelmi de Beest (dg: monuit) 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228v 06 do 26-11-1405. 

Ghevardus zvw Arnoldus van Eijndoven, door wijlen voornoemde Arnoldus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw mr Johannes Goutsmijt, droeg 

over aan Petrus Goutsmijt zvw voornoemde mr Johannes alle goederen, die aan 

voornoemde Ghevardus gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

grootvader mr Johannes resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn grootmoeder Aleijdis wv voornoemde mr Johannes. 

 

Ghevardus filius quondam Arnoldi de Eijndoven ab ipso quondam Arnoldo et 

quondam Aleijde sua uxore filia quondam magistri Johannis Goutsmijt 

pariter genitus omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam 

magistri Johannis #eius avi# successione advoluta et post mortem Aleijdis 

eius avie relicte dicti quondam magistri Johannis successione advolvenda 

ut dicebat hereditarie supportavit Petro Goutsmijt filio quondam magistri 

Johannis predicti promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228v 07 do 26-11-1405. 

Johannes Bijtter zv Willelmus Bijtter verkocht aan Arnoldus Drinchellinc 

zvw Hermannus Drinchellinc ¾ deel dat aan voornoemde Willelmus behoorde, in 

een stuk land, in de dingbank van Merewijc, ter plaatse gnd die Hijnensche 

Camp, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds 

en eertijds Willelmus Coptiten, later voornoemde Willelmus, anderzijds, 

belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes Bijtter filius Willelmi Bijtter #tres quartas partes que ad 

dictum Willelmum spectabant in# pecia (dg: -m) terre sita (dg: -m) in 

(dg: parrochia de E) !in jurisdictione de Merewijc in loco dicto die 

Hijnensche Camp inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno 

et inter hereditatem dudum Willelmi Coptiten que postea ad dictum 

Willelmum spectabat ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Drinchellinc filio quondam Hermanni Drinchellinc (dg: fi) promittens 

super omnnia warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken et 

aqueductibus ad ipsas spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 228v 08 do 26-11-1405. 

Henricus Marselijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Marselijs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.229r. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis novembris die XXVI: donderdag 26-11-1405. 

 

BP 1184 f 229r 01 do 26-11-1405. 

Gerardus van den Eijnde ev Maria dvw Albertus van Kessel verkocht aan 

Henricus Eghen zvw Arnoldus Eghen een stuk land van wijlen voornoemde 

Albertus, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen een gemene 

weg enerzijds en kvw Hilla Heijnen anderzijds, belast met wegen als die 

erover gaan. 

 

Solvit. 

Gerardus van den Eijnde maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie 

quondam Alberti de Kessel peciam terre dicti quondam Alberti sitam in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter communem viam ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Hille Heijnen (dg: ..) ex alio 
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ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Eghen (dg: promittens super) 

filio quondam Arnoldi Eghen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis viis si que per ipsam peciam terre tendunt 

et transeunt. Testes Gheel et Jacobus datum in crastino Katherine. 

 

BP 1184 f 229r 02 do 26-11-1405. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker verkocht aan Petrus zvw 

Gerardus Zerijs een n-erfcijns van 13 pond 10 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit 18 morgen land van voornoemde verkoper, deels 

akkerland, deels heide en deels beemd of weide, in Berlicum, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen een gemene weg enerzijds en een ander erfgoed van 

voornoemde verkoper anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus 

Keelbreker smid. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker hereditarie 

vendidit Petro filio quondam Gerardi Zerijs hereditarium censum XIII 

librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

XVIII jugeribus terre dicti venditoris partim terre arabilis partim terre 

mericalis et partim prati vel pascue sitis in parrochia de Berlikem ad 

locum dictum Beilver inter communem plateam ex uno et inter reliquam 

hereditatem dicti venditoris ex alio (dg: tendentibus cum uno) ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradatur Henrico 

Keelbreker fabro. 

 

BP 1184 f 229r 03 do 26-11-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1406) met 135 nieuwe gulden, 13 oude Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 

gulden gerekend, en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Arnoldus van der Heijden, Petrus Goutsmijt en 

Henricus Keelbreker smid. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum (dg: fe) festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum centum et XXXV novis gulden XIII aude Vlems vel IX boddreger 

pro quolibet gulden computato et cum arrestadiis si que fuerint (dg: ac) 

ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis novembris die XXVI 

hora vesperarum presentibus Arnoldo van der Heijden Petro Goutsmijt et 

Henrico Keelbreker fabro. 

 

BP 1184 f 229r 04 do 26-11-1405. 

Gerardus van den Weteringen ev Hadewigis dvw Mathijas van Hermalen verkocht 

aan Willelmus zvw voornoemde Mathijas 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Hadewigis, in (1) een huis en tuin 

van wijlen voornoemde Mathijas, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, ter plaatse gnd Hermalen, tussen Henricus zv Theodericus van Empel 

enerzijds en Arnoldus van der Heijden en de zijnen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) 4 pond 2 schelling gemeen paijment 

b-erfcijns, waarvan (2a) Arnoldus van Kijlsdonc 40 schelling betaalt, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, waarin voornoemde Arnoldus verblijft, (2b) 

Henricus van Tuernout alias die Custer 42 schelling betaalt, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, waarin voornoemde Henricus nu verblijft, belast met de lasten die 

wijlen voornoemde Mathijas daaruit had. 

 

Solvit. 

(dg: Willelmus filius quondam Mathije de Hermalen et) Gerardus van den 

Weteringen maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie dicti 

quondam Mathije (dg: quartam) octavam partem (dg: ad ipsum spectantem) 

#sibi de morte quondam parentum dicte Hadewigis successione advolutam# in 
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domo et orto dicti quondam Mathije sitis in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum Luttel Eijnde in loco dicto Hermalen inter hereditatem Henrici 

filii Theoderici de Empel ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der 

Heijden et sociorum eius ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam atque octavam partem #sibi advolutam ut supra# (dg: ad ipsum 

spectantem) in (dg: hereditario censu) quatuor libris et duobus solidis 

communis pagamenti (dg: quam) hereditarii census de quibus Arnoldus de 

Kijlsdonc XL solidos ex domo et orto (dg: in quibus dictus) et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum Luttel (dg: ex) Eijnde in quibus dictus Arnoldus residet et 

Henricus de Tuernout alias die Custer XLII solidos ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parrochia et loco predictis in 

quibus ipse Henricus ad presens residet annuatim et hereditarie solvere 

tenentur ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio dicti quondam 

Mathije promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus que dictus quondam Mathijas exinde solvere consuevit et 

tenebatur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229r 05 do 26-11-1405. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde Gerardus en zijn erfgenamen schadeloos 

te houden van een b-erfijns van 4 pond 10 schelling oude pecunia, die 

wijlen voornoemde Mathijas moest betalen aan wijlen Hubertus Steenwech, 

gaande uit een hoeve, gnd te Hermalen, van wijlen voornoemde Mathijas, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, in welke hoeve voornoemde 

Mathijas overleed. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse (dg: h eundem) dictum 

Gerardum #et eius heredes indempnes servabit# ab hereditario censu 

quatuor librarum et decem solidorum antique pecunie quem dictus quondam 

Mathijas solvere consuevit et tenebatur Huberto quondam Steenwech ex 

manso dicto te Hermalen dicti quondam Mathije sito in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde in quo manso dictus quondam 

Mathijas decessit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229r 06 do 26-11-1405. 

Henricus zvw voornoemde Mathijas: 3/8 deel dat aan hem behoort in voornoemd 

huis, tuin en cijns {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius dicti quondam Mathije tres octavas partes ad ipsum 

spectantes in domo et orto et censu predictis ut dicebat hereditarie. 

 

BP 1184 f 229r 07 do 26-11-1405. 

Arnoldus van der Heijden, Mathijas, Elizabeth, Katherina en Heijlwigis, kvw 

Petrus van der Heijden, door wijlen voornoemde Petrus verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Mathijas, verkochten aan voornoemde 

Willelmus zvw voornoemde Mathijas 1/8 deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Mathijas en zijn vrouw Elizabeth, in voornoemd 

huis, tuin en cijns. 

 

Solvit. 

Arnoldus (dg: Mathijas) van der Heijden Mathijas Elizabeth Katherina et 

Heijlwigis liberi quondam Petri van der Heijden ab ipso quondam Petro et 

quondam Heijlwige eius uxore filia dicti quondam Mathije pariter geniti 

cum tutore octavam partem (dg: ad ipsos spectantem) #ipsis de morte dicti 

quondam Mathije et quondam Elizabeth sue uxoris advolutam# in domo orto 

et censu predictis hereditarie vendiderunt dicto Willelmo promittentes ut 

Gerardus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229r 08 do 26-11-1405. 

Voornoemde verkopers beloofden dat hun broers Jacobus en Mijchael afstand 
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zullen doen, zodra zij in het vaderland teruggekeerd zijn. 

 

Solvit. 

Promiserunt insuper dicti venditores quod ipsi Jacobum et Mijchaelem eius 

fratres quamcito ad patriam redierint super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229r 09 do 26-11-1405. 

Vooornoemde koper beloofde voornoemde verkopers en hun broers en erfgenamen 

schadeloos te houden van voornoemde cijns van 4 pond 10 schelling oud geld. 

De brief overhandigenn aan een van de gezusters. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse dictos venditores et eorum 

fratres predictos #et eorum heredes# a dicto censu quatuor librarum et X 

solidorum antique pecunie indempnes servabunt. Testes datumm supra. 

Tradatur littera (dg: Arnoldo) alteri dictarum sororum. 

 

BP 1184 f 229r 10 do 26-11-1405. 

Henricus zvw voornoemde Mathijas verkocht aan voornoemde Willelmus zvw 

voornoemde Mathijas 3/8 deel dat aan hem behooort in voornoemd huis en 

tuin, maar niet de cijns, geheel het huis en de tuin belast met de 

grondcijns en een b-erfrente van een kwart wijn. 

 

Solvit. 

(dg: dictus) Henricus filius dicti quondam Mathije tres octavas partes ad 

ipsum spectantes in domo et orto predictis et non de censu hereditarie 

vendidit dicto Willelmo promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditario redditu unius quarte 

vini ex dictis integris domo et orto solvendis. Testes datum supra. 

 

1184 f.229v. 

 sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis novembris die XXVII: vrijdag 27-11-1405. 

 

BP 1184 f 229v 01 vr 27-11-1405. 

Johannes Polsbroec zvw Johannes Offraens soen van Herpt machtigde Reijnerus 

Schaden zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen 

te beheren. 

 

Solvit. 

Johannes Polsbroec filius quondam Johannis Offraens soen de Herpt dedit 

Reijnero Schaden potestatem monendi levandi et via juris assequendi suos 

census redditus et pacciones et credita quecumque et bona regendi ad eius 

revocationem. Testes Johannes et Jacobus datum sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 229v 02 vr 27-11-1405. 

Arnoldus van der Heijden, zijn broer Mathijas en hun zusters Elizabeth, 

Katherina en Heijlwigis, kvw Petrus van der Heijden, door wijlen voornoemde 

Petrus verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Mathijas van Hermalen, 

verkochten aan Henricus zvw voornoemde Mathijas van Hermalen (1) een stuk 

roggeland van wijlen voornoemde Mathijas, 12 lopen groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, ter plaatse gnd Hermalen, tussen kvw Henricus 

van den Hoevel enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Mathijas anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint, over welk stuk land een weg loopt, 

met de gebouwen erop, (2) een stuk broekland van wijlen voornoemde 

Mathijas, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Lambertus van 

Gerwen enerzijds en Henricus van Hermalen zvw voornoemde Mathijas en 

Henricus Dircs soen anderzijds, (3) de helft die aan hen behoort in een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Henricus 

Eghen enerzijds en Theodericus zvw voornoemde Mathijas anderzijds, van welk 
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stuk land de andere helft behoort aan kv voornoemde Lambertus, (4) 1/7 deel 

dat aan hen behoort in een stuk broekland met houtwas, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Henricus Eghen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Veerdonc, (5) de 

helft die aan hen behoort, in 1/7 deel dat behoorde aan Elizabeth dvw 

voornoemde Mathijas, in laatstgenoemd stuk broekland, (6) de helft die aan 

hen behoort in 1/8 deel, dat aan voornoemde Elizabeth behoorde, in een 

b-erfcijns van 42 schelling gemeen paijment, die Henricus van Tuernout 

alias gnd Custer moet betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, waarin voornoemde 

Henricus woont, (7) de helft die aan hen behoort in 1/8 deel dat aan 

voornoemde Elizabeth behoorde, in een b-erfcijns van 40 schelling, die 

Arnoldus van Kijlsdonc moet betalen, gaande uit het huis en tuin in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, waarin voornoemde Arnoldus 

verblijft, belast met (a) de grondcijns, (b) de helft van 1/8 deel van een 

b-erfcijns van 4 pond 10 schelling oude pecunia, die wijlen voornoemde 

Mathijas betaalde aan wijlen Hubertus Steenwech en welk 1/8 deel voornoemde 

Elizabeth dvw Mathijas moest betalen, (c) voor verkopers gereserveerd de 

beloften vandaag aan hen door de koper gedaan, (d) en voor voornoemde 

Elizabeth, Katherina en Heijlwigis gereserveerd de cijns die zij hieruit 

beuren, volgens inhoud van de brief. 

 

Solvit. 

Arnoldus van der Heijden Mathijas eius frater (dg: et) Elizabeth 

Katherina et Heijlwigis eorum sorores liberi quondam Petri van der 

Heijden ab ipso quondam Petro et quondam Heijlwige eius uxore filia 

quondam Mathije de Hermalen pariter geniti cum tutore peciam terre 

siliginee dicti quondam Mathije (dg: sitam) XII lopinatas terre 

continentem sitam in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde 

in loco dicto Hermalen inter hereditatem liberorum quondam Henrici van 

den Hoevel ex uno et inter hereditatem Willelmi filii dicti quondam 

Mathije ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem per quam peciam 

terre transit quadam via simul cum edificiis in dicta pecia terre 

consistentibus atque peciam terre paludialis dicti quindam Mathije sitam 

in (dg: dicta) parrochia et loco predictis inter hereditatem Lamberti de 

Gerwen ex uno et inter hereditatem Henrici de Hermalen filii dicti 

quondam Mathije (dg: ex u) et hereditatem Henrici Dircs soen ex alio 

atque medietatem ad ipsos spectantem in pecia prati sita in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Henrici Eghen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii dicti quondam Mathije ex alio de qua pecia 

prati reliqua medietas ad liberos dicti Lamberti pertinere dinoscitur 

atque septimam partem ad ipsos spectantem in pecia terre paludialis cum 

eius lignicrescentia sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Henrici Eghen ex uno et inter communitatem ex alio tendente 

cum uno fine ad locum dictum die Veerdonc atque medietatem ad ipsos 

spectantem in una septima parte que ad Elizabeth filiam dicti quondam 

Mathije spectabat in pecia terre paludialis jamdicta atque medietatem ad 

ipsos spectantem in octava parte que ad dictam Elizabeth spectabat in 

hereditario censu XLII solidorum communis pagamenti quem Henricus de 

Tuernout alias dictus Custer solvere tenetur ex domo orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parrochia et loco predictis in 

quibus idem Henricus moratur atque medietatem ad ipsos spectantem in una 

octava parte que ad dictam Elizabeth spectabat in hereditario censu XL 

solidorum (dg: et so) quem Arnoldus de Kijlsdonc solvere tenetur ex domo 

et orto cum suis attinentiis sitis in parrochia et loco predictis in 

quibus idem Arnoldus residet ut dicebant (dg: h) #hereditarie# (dg: d-) 

vendiderunt (dg: ad hereditarium censum) Henrico filio dicti quondam 

Mathije de Hermalen #promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere exceptis# (dg: ab eodem 

hereditarie possidendas pro) censu domini fundi ipso domino fundi et (dg: 

pro on) medietate octave partis (dg: hereditarie quam ..) hereditarii 
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census quatuor librarum et X solidorum antique pecunie quem censum dictus 

quondam Mathijas solvere consuevit Huberto quondam Steenwech et quam 

octavam partem dicta Elizabeth filia quondam Mathije predicti solvere 

tenebatur (dg: dandis etc atque pro hereditario censu XII librarum monete 

dando dictis Elizabeth Katherine et Heijlwigi sororibus salvo dictis 

Elizabeth Katherine et Heijlwigi suo censu et promissi promiserunt 

insuper su omb) salvis dictis venditoribus (dg: su) promissionibus et 

obligationibus eis (dg: he seu aliquibus aut alteri eorum) #a dicto 

emptore# hodierna die factis in suo vigore permansuris salvo etiam dictis 

Elizabeth Katherine et Heijlwigi suo censu quem exinde habent solvendum 

juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes Jorden et Henricus 

datum sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 229v 03 vr 27-11-1405. 

Voornoemde verkopers beloofden dat hun broers Jacobus en Mijchael33, zodra 

ze in het vaderland zijn teruggekeerd, afstand zullen doen tbv de koper. 

 

Solvit. 

Dicti venditores (dg: promiserunt) cum tutore promiserunt indivisi super 

omnia quod ipsi Jacobum et Mijchaelem eorum fratres quamcito ad patriam 

redierint super premissis et jure ad opus (dg: dictor) dicti emptoris 

hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229v 04 vr 27-11-1405. 

Voornoemde verkoper beloofde aan voornoemde gezusters een n-erfcijns van 12 

pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum dictis sororibus hereditarium censum 

XII lbrarum monete hereditarie Remigii ex premissis bonis ei ut 

premittitur venditis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229v 05 vr 27-11-1405. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde verkopers en hun broers Jacobus en 

Mijchael schadeloos te houden van de helft van 1/8 deel van voornoemde 

cijns van 4 pond 10 schelling oude pecunia, welk 1/8 deel wijlen voornoemde 

Elizabeth dvw Mathijas van Hermalen moest betalen. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus ad opus eorum et 

ad opus dictorum Jacobi et Mijchaelis quod ipse eosdem liberos indempnes 

servabit (dg: a septima ab oct) a medietate octave partis dicti census 

quatuor librarum X solidorum antique pecunie quam octavam partem dicta 

quondam Elizabeth filia quondam Mathije de Hermalen solvere tenebatur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 229v 06 vr 27-11-1405. 

En de koper danwel de bezitter van voornoemde erfgoederen mag voornoemde 

cijns van 12 pond terugkopen, deels of geheel, wanneer voornoemde verkopers 

of hun gemmachtigden de cijns voor een deel of geheel willen verkopen of 

vervreemden, maar ze mogen per keer niet méér terugkopen dan wat er te koop 

wordt aangeboden. En dan: elk pond van de eerste 11 pond van de cijns met 

10 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, en met eventuele 

achterstallige termijnen; en het twaalfde pond van de cijns met 12 

Hollandse gulden van dezelfde waarde en met eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Hubertus van Ghemert, 

Bartholomeus Spijerinc en Danijel Roesmont. 

 

                         
33 Zie → BP 1184 f 350r 09 do 03-06-1406, Mijchael zvw Petrus van der Heijden deed afstand 
{niet afgewerkt contract}. 
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Et poterit dictus emptor aut possessor pro tempore dictarum hereditatum 

redimere dictum censum in parte vel in toto si et dum ipsi venditores vel 

potestatem ab eis habentes vel habituri ipsum censum vendere voluerint 

vel alienare in parte vel in toto ita quod non poterint plus redimere vel 

quitare una vica quam ipsi simul et una vice prebuerint venale videlicet 

quamlibet libram de undecim libris dicti census cum X Hollant gulden 

monete comitis Willelmi (dg: et) vel valorem et cum arrestadiis si que 

fuerint et duodecimam libram dicti census cum XII Hollant gulden eiusdem 

valoris et cum arrestadiis si que fuerint. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis novembris die XXVII hora vesperarum presentibus Huberto de 

Ghemert Bartholomeo Spijerinc et Danijele Roesmont. 

 

1184 f.230r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.230v. 

 sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1405. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 28-11-1405. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 sexta post oculi: vrijdag 19-03-1406. 

 

BP 1184 f 230v 01 vr 27-11-1405. 

De broers Henricus en Gerardus, kvw Gerardus van den Stappen, en Andreas 

Truden soen van Eerde beloofden aan Hubertus van Ghemert (1) 66 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde in goud, met Lichtmis over 4 

jaar (zo 02-02-1410) te betalen, (2) gedurende 5 jaar, elke jaar met 

Lichtmis, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1406), 1½ mud 

rogge, Bossche maat, te leveren. 

 

Henricus Gerardus fratres liberi quondam Gerardi van den Stappen et 

Andreas Truden soen de Eerde promiserunt indivisi super omnia #habita et 

habenda# Huberto de Ghemert LXVI Hollant gulden monete comitis Willelmi 

vel valorem #in auro# a purificationis proxime futuro ultra quatuor annos 

persolvendos et quod ipsi dabunt dicto Huberto ad spacium (dg: quatuor) 

#quinque# annorum (dg: festum purificationis) proxime futurorum sine 

medio sequentium quolibet dictorum (dg: quatuor) #quinque# annorum (dg: 

sin) unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco purificationis et 

pro primo termino (dg: a) purificationis proxime futurum (dg: ultra 

annum). Testes Jorden et Henricus datum sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 230v 02 vr 27-11-1405. 

Lambertus van Gherwen ev Aleijdis dvw Mathijas van Hermalen verkocht aan 

Mathijas zvw Petrus van der Heijden (1) 1/8 deel dat aan hem gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Aleijdis in een kamp heideland van 

wijlen voornoemde Mathijas, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, 

tussen Walterus van Dubbelen enerzijds en Arnoldus van den Dijc anderzijds, 

(2) de helft die aan hem behoort in 1/8 deel dat behoorde aan Elizabeth dvw 

voornoemde Mathijas in voornoemd kamp, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Lambertus de Gherwen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Mathije de Hermalen octavam partem (dg: ipso) sibi de morte 

quondam parentum dicte Aleijdis successione advolutam in quodam campo 

terre mericalis dicti quondam Mathije sito in parrochia de Scijnle ad 

locum dictum (dg: Hermale) #Luttel Eijnde# inter hereditatem Walteri de 

Dubbelen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Dijc ex alio atque 

medietatem ad ipsum spectantem in octava parte que ad Elizabeth filiam 

dicti quondam Mathije spectabat in campo predicto hereditarie vendidit 

Mathije filio quondam Petri van der Heijden promittens super omnia 
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warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 230v 03 vr 27-11-1405. 

Mathijas, Elizabeth, Katherina en Heijlwigis, kvw Petrus van der Heijden, 

door wijlen voornoemde Petrus verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Mathijas van Hermalen, deden tbv hun broer Arnoldus van der Heijden bakker 

afstand van (1) 1/8 deel, dat aan kvw voornoemde Petrus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Mathijas en wijlen diens vrouw Elizabeth, in 

voornoemd kamp, (2) de helft die aan voornoemde kinderen behoorde in 1/8 

deel dat aan Elizabeth dvw voornoemde Mathijas gekomen was na overlijden 

van voornoemde Elizabeth, in voornoemd kamp. 

 

Solvit. 

Mathijas Elizabeth Katherina et Heijlwigis liberi quondam Petri van der 

Heijden ab ipso quondam Petro et quondam Heijlwige eius uxore filia 

quondam Mathije de Hermalen pariter geniti cum tutore super octava parte 

que liberis dicti quondam Petri de morte dicti quondam Mathije et quondam 

Elizabeth eius uxoris successione fuerat advoluta in campo predicto atque 

super medietate que ad dictos liberos spectabat in una octava parte que 

(dg: dict) Elizabeth filie dicti quondam Mathije de morte quondam 

parentum eiusdem Elizabeth successione fuerat advoluta in campo predicto 

et super jure ad opus Arnoldi van der Heijden pistoris eorum fratris 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 230v 04 za 28-11-1405. 

Johannes van Heijst van Tilborch droeg al zijn goederen die hij heeft of 

zal verkrijgen over aan Henricus zvw Bartholomeus van Wickenvoirt. 

 

Johannes de Heijst de Tilborch omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

(dg: ut dicebat) habita et habenda ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico filio quondam Bartholomei de Wickenvoirt promittens super omnia 

habita et habenda warandiam. Testes Jorden et Jacobus datum sabbato post 

Katherine. 

 

BP 1184 f 230v 05 do 11-02-1406. 

Voornoemde Henricus verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde Johannes 

voor een periode van 10 jaar, voor de lasten die eruit gaan en per jaar 

voor 10 nieuwe gulden of de waarde met Kerstmis te betalen. Alleen voor 

Henricus een brief. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Henricus premissa locavit dicto Johanni ab eodem ad spacium X 

annorum proxime futurorum possidenda pro oneribus exinde solvendis dandis 

etc et pro X nuwe gulden vel valorem dandis sibi ab alio quolibet 

dictorum X annorum nativitatis Domini promittens super omnia ratam 

servare et alter super omnia repromisit. Testes Gheel et Jacobus datum in 

crastino Scolastice. Erit tantum una pro Henrico. 

 

BP 1184 f 230v 06 za 28-11-1405. 

Solvit. 

Johannes Bijsscop medietatem domus et aree site in Busco in fine vici 

Orthensis inter hereditatem Weijndelmodis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini generi quondam Johannis Potteije ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue juxta hereditatem dicti Reijnkini ut 

dicebat venditam dicto Johanni Bijsscop a Waltero Claes soen de Hijntham 

multore prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Helvoirt filio 

quondam Henrici de Helvoirt multoris cum litteris et jure promittens super 

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

 

Solvit. 

Johannes Bijsscop medietatem domus et aree site in Busco in fine vici 

Orthensis inter hereditatem Weijndelmodis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini generi quondam Johannis Potteije ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue juxta hereditatem dicti Reijnkini 

ut dicebat venditam dicto Johanni Bijsscop a Waltero Claes soen de 

Hijntham multore prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Helvoirt filio quondam Henrici de Helvoirt multoris cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 230v 07 vr 19-03-1406. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde helft over aan Albertus gnd Aeb zvw 

Albertus Aeb Hillen soen van Cromvoert. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes dictam medietatem hereditarie supportavit Alberto dicto 

Aeb filio quondam Alberti Aeb Hillen soen de Cromvoert cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jorden et Jacobus datum sexta post oculi. 

 

BP 1184 f 230v 08 za 28-11-1405. 

Johannes die Jonge van Os droeg over aan zijn zoon Johannus, als gift bij 

het huwelijk dat gesloten wordt tussen voornoemde Johannes en Elizabeth 

wettige dvw Henricus Stierken, 1/3 deel van 24 morgen land, ter plaatse gnd 

die Hoeven, in 6 kampen aldaar, tussen erfgoed van Arnoldus Heijme 

enerzijds en erfgoed van Willelmus van Nuwelant anderzijds, te weten het 

1/3 deel dat daar in 2 kampen gelegen is naast de dijk gnd Hoevedijc, zoals 

dit 1/3 deel is omgraven, welke 24 morgen in leen afhangen van de heer van 

Wesemael, belast met de last gnd manscap en dijken gnd zegedijken en 

waterlaten die bij het 1/3 deel horen. Zou voornoemde Elizabeth leven na 

overlijden van voornoemde Johannes zv Johannes Jonge, dan zal zij voornoemd 

1/3 deel voor de duur van haar leven bezitten, om, als beiden zijn 

overleden, over te gaan naar de kinderen van voornoemde Johannes Jonge en 

Elizabeth samen. Als voornoemd 1/3 deel voor de heer van wie het in leen 

afhangt en zijn hof of elders uitgewonnen wordt, dan zal voornoemde 

Johannes Jonge in plaats van het 1/3 deel moeten betalen aan voornoemde 

Elizabeth gedurende haar leven en na haar overlijden aan de wettige 

kinderen {niet afgewerkt contract34}. 
 

Johannes die Jonge de Os (dg: octo jugera terre) terciam partem XXIIII 

jugerum terre sitorum in loco dicto die Hoeven in sex campis ibidem inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Nuwelant ex alio scilicet illa tercia pars que sita est (dg: i) ibidem in 

duobus campis contigue juxta aggerem dictum Hoevedijc prout huiusmodi 

tercia pars ibidem sita est et circonfossata et que XXIIII jugera terre a 

domino de Wesemael depondent in feodum ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni suo filio in subsidium matrimonii contrahendi inter (dg: dictum) 

ipsum Johannem et inter Elizabeth filiam legitimam (dg: H) quondam 

Henrici Stierken ad jus opidi de Busco (dg: tali annexa conditione) 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis onere 

homagii dicti manscap et aggeribus dictis zegediken et aqueductibus ad 

ipsam terciam partem spectantibus tali annexa conditione (dg: si dictus 

Johannes Jonge filius Johannis Jonge decesserit ab) si dicta Elizabeth 

vixerit in humanis post decessum dicti Johannis filii Johannis Jonge quod 

tunc dicta Elizabeth dictam terciam partem ad eius vitam possidebit et 

post decessum dictorum Johannis Jonge et Elizabeth amborum ad eorum (dg: 

heredes) liberos ab eis pariter generandos hereditarie devoldendam et 

                         
34 Voor afgewerkt contract, zie: BP 1184 f 231r 01 za 28-11-1405. 
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succedendam et si dicta tercia pars coram domino a quo dependet in feodum 

(dg: aut) #et# eius curia aut alibi via juris evinceretur quod tunc 

dictus Johannes Jonge loco #{in linker marge:} huiusmodi tercie partis# 

solvet et solvere tenebitur dicte Elizabeth (dg: #si vixerit ad eius 

vitam# aut eius liberis ab ipso et dicto Johanne periater generandis 

hereditarii) ad eius vitam (dg: si vixe) et post eius decessum liberis 

legitimis ab ipsa et. 

 

1184 f.231r. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 28-11-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis novembris die XXVIII: zaterdag 28-11-1405. 

 

BP 1184 f 231r 01 za 28-11-1405. 

Johannes Jonge van Os enerzijds en Maria wv Theodericus van den Hoevel 

alias gnd van den Waghen en Aleijdis, dv voornoemde Maria en wijlen 

Theodericus en wv Henricus Stierken, anderzijds maakten afspraken mbt het 

huwelijk dat gesloten wordt tussen Johannes zv voornoemde Johannes Jonge en 

Elizabeth dv voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus. Voornoemde Johannes 

Jonge zal aan zijn voornoemde zoon Johannes en voornoemde Elizabeth 

schenken 1/3 deel van 24 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen 

Willelmus van Nuwelant enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, te weten 

het 1/3 deel dat daar in 2 kampen gelegen is, naast de dijk gnd Hoevedijc, 

met een sloot ertussen, welke 24 morgen in leen afhangen van de heer van 

Wesemale. Zou voornoemde Johannes zv Johannes Jonge overlijden zonder dat 

er wettig nageslacht van hem is bij voornoemde Elizabeth, terwijl 

voornoemde Elizabeth dan leeft, dan zal voornoemde Elizabeth dat 1/3 deel 

voor de duur van haar leven bezitten. En als dat 1/3 deel voor de heer van 

wie het in leen afhangt en zijn hof worden uitgewonnen, dan zal voornoemde 

Johannes Jonge, in plaats van het 1/3 deel, elk jaar aan voornoemde 

Elizabeth voor de duur van haar leven 30 nieuwe gulden betalen, 13 oude 

Vlaamsen of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend. 

Voornoemde Maria schenkt aan voornoemde Elizabeth en Johannes (1) haar 

vruchtgebruik in de helft van een b-erfcijns van 32 pond geld, die wijlen 

voornoemde Theodericus beurde, gaande uit de huizinge, gnd in het Hert, van 

wijlen Jacobus Coptiten, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, welke helft 

wijlen voornoemde Theodericus in zijn testament had vermaakt aan voornoemde 

Elizabeth om door haar te krijgen na overlijden van voornoemde Maria, welke 

helft voornoemde Johannes en Elizabeth en kv voornoemde Elizabeth niet 

hoeven in te brengen in de deling van de goederen die voornoemde Maria zal 

nalaten, (2) een n-erfcijns van 8 pond, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Maria, welke cijns voornoemde Elizabeth of haar erfgenamen in 

voornoemde deling zullen inbrengen. Voorts bepaalde Maria dat voornoemde 

Aleijdis of haar erfgenamen niet zullen inbrengen de goederen die aan 

voornoemde Henricus Stierken waren geschonken door voornoemde Theodericus 

en Maria, maar dat elk van de andere kinderen van wijlen voornoemde 

Theodericus bij die deling vooraf evenveel zal krijgen als voornoemde 

Henricus gekregen heeft van voornoemde Theodericus en Maria. Zodra 

voornoemde Aleijdis de 8 pond heeft ingebracht, zal voornoemde Johannes zv 

Johannes Jonge in plaats van die 8 pond uit alle goederen van voornoemde 

Aleijdis een erfcijns van 8 pond hebben. Voornoemde Aleijdis schenkt aan 

voornoemde Elizabeth en Johannes het vruchtgebruik dat zij heeft in de 

helft die aan voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden van haar 

voornoemde vader Henricus in het huis en erf met de lasten daarvan van 

voornoemde Henricus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, met de helft van het 

brouwgereedschap in dat huis. 

 

Johannes Jonge de Os ex una parte et Maria relicta quondam Theoderici van 

den Hoevel alias dicti van den Waghen et Aleijdis filia dictorum Marie et 

quondam Theoderici relicta quondam Henrici Stierken ex altera parte cum 

tutore palam recognoverunt se conventiones matrimoniales mutuo fecisse 

super matrimonio contrahendo inter Johannem filium dicti Johannis Jonge 
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et inter Elizabeth filiam dictorum Aleijdis et quondam Henrici in modum 

et formam sequentes primo videlicet quod dictus Johannes Jonge dabit (dg: 

dictis) dicto Johanni suo filio cum dicta Elizabeth nomine dotis ad jus 

opidi de Busco terciam partem XXIIII jugerum terre sitorum ad locum 

dictum die Hoeven inter hereditatem Willelmi de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex alio scilicet illam terciam partem que sita 

est ibidem in duobus campis contigue juxta aggerem dictum Hoevedijc 

quodam fossato interiacente (dg: ut prout ?hii item si dc item quod dicta 

Elizabeth dictam terciam) et que XXIIII jugera terre a domino de Wesemale 

dependent in feodum item si dictus Johannes filius Johannis Jonge 

decesserit (dg: null ante decessum dicti Johannis sui patris) nulla prole 

legitima ab ipso et dicta Elizabeth pariter procreande! superviva 

remanente ipsa tamen Elizabeth superviva remanente quod tunc dicta 

Elizabeth dictam terciam partem ad eius vitam possidebit et si huiusmodi 

tercia pars ipsi Elizabeth evincetur coram domino a quo dependet in 

feodum et eius curia quod tunc in hoc casu dictus Johannes (dg: Johanne) 

Jonge (dg: solve) loco huiusmodi tercie partis solvet dicte Elizabeth 

singulis annis ad eius vitam XXX novos gulden scilicet XIII aude Vlems 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato 

item quod dicta Maria dabit dicte Elizabeth cum dicto Johanne nomine 

dotis et in subsidium matrimonii #usufructum sibi competentem in# 

medietate hereditarii census XXXII librarum monete quem censum dictus 

quondam Theodericus solvendum habuit ex mansione dicta (dg: tHert) int 

Hert quondam Jacobi Coptiten sita in Busco ad vicum selliparorum quam 

medietatem dictus quondam Theodericus in eius testamento legaverat dicte 

Elizabeth post obitum dicte Marie habendam (dg: item quod dicta Maria 

dabit dicte Elizabeth cum dicto Johanne) quam medietatem dicti census 

dictus Johannes et dicta Elizabeth ac liberi eiusdem Elizabeth non (dg: 

tene) importabunt nec importare tenebuntur ad divisionem communem 

faciendam de bonis que dicta Maria post se (dg: reliquet) relinquet item 

quod dicta Maria dabit et solvet dicte Elizabeth cum dicto Johanne (dg: 

su) nomine dotis et in subsidium dicti matrimonii contrahendi 

hereditarium censum octo librarum ex omnibus bonis dicte Marie (dg: et) 

quem censum ipsa Elizabeth aut eius heredes ad huiusmodi divisionem 

pretactam importabit aut importabunt item quod dicta Aleijdis (dg: non 

tenebitur importare bona) aut eius heredes non tenebitur aut tenebuntur 

importare bona que dictus Henricus Stierken habuit a dictis Theoderico 

#et Maria# nomine dotis sed quivis aliorum liberorum (dg: de in divisione 

hereditaria) dicti quondam Theoderici in divisione hereditaria facienda 

per et inter ipsos liberos prehabebit tantum quantum dictus Henricus 

habuit a Theoderico #et Maria# predicto! nomine dotis et extunc deinceps 

dicti liberi dicti Theoderici divident equaliter et participabunt et si 

ipsa Aleijdis huiusmodi octo libras importaverit ad dictam divisionem 

quod tunc dictus Johannes filius Johannis Jonge (dg: here) loco huiusmodi 

octo librarum habebit de omnibus bonis dicte Aleijdis hereditarium censum 

octo librarum item quod dicta (dg: Aleij Johannes fi) Aleijdis dabit 

dicte Elizabeth cum dicto Johanne nomine dotis (dg: ad) usufructum ipsi 

Aleijdi competentem in medietate que dicte Elizabeth de morte dicti 

quondam Henrici sui patris successione advoluta !in domo et area #dicti 

Henrici cum suis oneribus# sita in Busco ad (dg: fine) vicum Orthensem 

cum #medietate (dg: aliorum# aliis) instrumentorum dictis! brou getouwe 

in eadem consistentium 

quas conventiones cum tutore predicto predicte partes promiserunt mutuo 

super omnia habita et habenda ratas servare (dg: et ob et) fideliter 

facere et cum effectu adimplere. Testes Jorden et Jacobus datum sabbato 

post Katherine. 

 

BP 1184 f 231r 02 za 28-11-1405. 

Egidius zv voornoemde Maria en wijlen Theodericus, en Heijmericus Groij ev 

Agnes, en Rogerus van Duerne ev Gheerwigis, dv voornoemde Maria en wijlen 
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Theoderidus beloofden het voornoemde van waarde te houden. 

 

Quo facto Egidius filius dictorum Marie et quondam Theoderici Heijmericus 

Groij maritus et tutor legitimus (dg: Aleijdis) #Agnetis# sue uxoris et 

Rogerus de Duerne maritus et tutor legitimus Gheerwigis sue uxoris 

filiarum dictorum Marie et quondam Theoderidi promiserunt super omnia 

habita et habenda premissa ratam servare et eis non contravenire in 

judicio spirituali vel in judicio seculari. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 231r 03 za 28-11-1405. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanweziigheid van 

voornoemde schepenen, Johannes van Ghemert, Bartholomeus Spijerinc en 

Henricus van Helvoirt verwer. 

 

Et fiet instrumentum super premissis addendo quod ipsi promiserunt (dg: 

indi) fide prestita. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis novembris 

die XXVIII hora none presentibus dictis scabinis Johanne de Ghemert 

Bartholomeo Spijerinc et (dg: Henr) Henrico de Helvoirt tinctore. 

 

1184 f.231v. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 28-11-1405. 

 in festo Andree: maandag 30-11-1405. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1405. 

 

BP 1184 f 231v 01 za 28-11-1405. 

Petrus Elen soen van Venloen en zijn schoonzoon Walterus van den Bekendike 

verkochten aan Henricus van der Bruggen verwer alias gnd van Helvoert een 

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

leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergronden en tuin, in 

Venloen, naast de windmolen, beiderzijds tussen een gemene weg, met een 

eind strekkend aan kvw Lambertus Reijners en met het andere eind aan een 

gemene weg, (2) ?11 lopen land, aldaar, tegenover voornoemd huis, tussen 

erfgoed van het huis van Postel enerzijds en Gerardus van Ghilze 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (3) 6 lopen land, 

gnd die Lijndacker, in de akkers van Venloen, tussen Gerardus Laureijns 

enerzijds en Wijnkinus Heijlen soen anderzijds, (4) 4 lopen land, aldaar, 

tussen Godefridus Laureijns enerzijds en voornoemde kvw Lambertus 

anderzijds, (5) 3 lopen land, gnd Ghezen Hoefken, aldaar, beiderzijds 

tussen de gemeint, met beide einden strekkend aan voornoemde Gerardus 

Laureijns, (6) 2 lopen land, in Venloen, naast de waterlaat, tussen 

Arnoldus Baliuwe enerzijds en voornoemde Gerardus Laureijns anderzijds, met 

een eind strekkend aan voornoemde waterlaat, reeds belast met (a) de 

grondcijns, (b) een b-erfpacht van 4 lopen rogge aan de H.Geest in Loen, 

(c) een b-erfpacht van 4 lopen rogge aan de kerk van Venloen, (d) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge aan Gerardus van Ghilze. 

 

Petrus Elen soen de Venloen et Walterus van den Bekendike eius gener 

hereditarie vendiderunt Henrico van der Bruggen tinctori alias dicto de 

Helvoert hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et 

horreo cum suis fundis #et orto# sitis in parrochia de Venloen (dg: et) 

juxta molendinum venti inter (dg: hereditatem libe) communem plateam ex 

utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

liberorum quondam Lamberti Reijners et cum reliquo fine ad communem 

plateam atque ex un... lopinat[is] terre sitis ibidem in opposito dicte 

domus inter hereditatem (dg: ..) domus de Postula ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Ghilze #ex alio# tendent[ibus] cum uno fine ad 

communem plateam atque ex sex lopinatis terre dictis die Lijndacker sitis 

in agris de Venloen inter hereditatem Gerardi Laureijns ex uno et inter 

hereditatem Wijnkini Heijlen soen ex alio atque ex quatuor lopinatis 

terre sitis ibidem inter hereditatem Godefridi Laureijns ex uno et inter 
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hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Lamberti ex alio atque ex 

tribus lopinatis terre (dg: sitis) dictis Ghezen Hoefken sitis ibidem 

inter communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentibus cum utroque 

fine ad hereditatem Gerardi #Laureijns# predicti atque ex duabus 

lopinatis terre sitis (dg: ibid) in dicta parrochia juxta aqueductum 

dictum waterlaet inter hereditatem Arnoldi Baliuwe ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi #Laureijns# ex alio tendentibus cum uno fine ad 

aqueductum predictum ut dicebant promittentes indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et (dg: hereditariis paccionibus ad) hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mense sancti spiritus in Loen et hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis ecclesie de Venloen et hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis Gerardo de Ghilze exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Jacobus datum sabbato 

post Katherine. 

 

BP 1184 f 231v 02 ma 30-11-1405. 

Nijcholaus zvw Hubertus zvw Johannes Zwenelden soen van Ghemert verkocht 

aan zijn broer Ludovicus, tbv hem en zijn broer Johannes zvw voornoemde 

Hubertus, een n-erfpacht van 50 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Boosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Beerwinckel, in Aelst bij 

Wedert en uit alle goederen van voornoemde verkoper die hij heeft en zal 

verkrijgen. De brief overhandigen aan de verkoper en niet aan de ander. 

 

(dg: Baudewin) Nijcholaus filius quondam Huberti (dg: de Gh) filii 

quondam Johannis Zwenelden soen de Ghemert hereditarie vendidit Ludovico 

suo fratri ad opus sui et ad opus Johannis (dg: f) sui fratris (dg: 

hereditariam) filii dicti quondam Huberti hereditariam paccionem L 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex bonis dictis te Beerwinckel cum suis attinentiis 

universis sitis in parrochia de Aelst apud Wedert atque ex omnibus et 

singulis bonis dicti venditoris habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes Lucas et Jacobus datum in festo Andree. Tradatur 

venditori et non alteri. 

 

BP 1184 f 231v 03 ma 30-11-1405. 

Johannes van Dijnther, Johannes Zerijs van Erpe, Leonius van Erpe zvw 

Godefridus en Thomas van de Kelder beloofden aan Johannes van der Hautart 

40 mud haver, de beste op 2 plakken na {per mud}, Bossche maat, op zondag 

Letare aanstaande (zo 21-03-1406) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Dijnther Johannes Zerijs de Erpe (dg: et Leonius) Leonius de 

Erpe filius quondam Godefridi et Thomas de Penu promiserunt indivisi 

super omnia Johanni van der Hautart XL modios avene in twe placken na der 

bester mensure de Busco ad dominicam Letare proxime futuram persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 231v 04 ma 30-11-1405. 

De eerste drie beloofden voornoemde Thomas schadeloos te houden. 

 

Non solvit. 

Tres primi promiserunt Thomam indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 231v 05 di 01-12-1405. 

Theodericus Bathen soen schonk aan Godefridus van Drueten zv Petrus en zijn 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Theodericus 4 morgen land uit een kamp van 6 

morgen, in Macharen, ter plaatse gnd in die Ouvermeere, tussen Gerisius van 

Os enerzijds en een gemene waterlaat annderzijds, welk kamp voornoemde 

Theodericus gekocht had van jkr Johannes graaf van Megen zvw hr Willelmus 
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graaf van Megen, te weten de 4 morgen richting de villa van Macharen. 

 

Theodericus Bathen soen quatuor jugera terre de quodam campo sex jugera 

continente sito in parrochia de Macharen in loco dicto in die Ouvermeere 

inter hereditatem Gerisii de Os ex uno et inter communem aqueductum ex 

alio quem campum dictus Theodericus erga domicellum Johannem comitem de 

Meghen filium quondam domini Willelmi comitis de Meghen emendo 

acquisierat prout in litteris scilicet illa quatuor jugera terre que sita 

sunt versus villam de Macharen ut dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido de Drueten filio Petri cum Elizabeth sua uxore filia dicti 

Theoderici nomine dotis ad jus opidi de Busco cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Lu (dg: datumm spra) in crastino Andree. 

 

BP 1184 f 231v 06 di 01-12-1405. 

Johannes van Brabant zvw Johannes van Brabant verkocht aan Henricus van 

Eijndoven leerbewerker een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en 7 lopen land, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Willelmus van der Espendonc 

enerzijds en Nijcholaus van Brabant bv voornoemde verkoper anderzijds, met 

een eind strekkend aan Henricus die Lange en met het andere eind aan een 

gemene weg, reeds belast met 7 schelling b-erfcijns voornoemd geld. 

 

-. 

Johannes de Brabant filius quondam Johannis de Brabant hereditarie 

vendidit Henrico de Eijndoven frunitori hereditarium censum quatuor 

librarum #monete# solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

orto et septem lopinatis terre sitis infra libertatem opidi de Busco ad 

locum dictum Dunge inter hereditatem Willelmi van der Espendonc ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai de Brabant fratris dicti venditoris ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Henrici die Lange et cum reliquo 

fine ad communem plateam (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis septem solidis 

hereditarii census dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Dordrecht et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 231v 07 di 01-12-1405. 

Laurencius zvw Henricus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius filius (dg: Reijer Reijneri) quondam #Henrici# de Eijndoven 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.232r. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis decembris die prima: dinsdag 01-12-1405. 

 sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 10-07-1406. 

 

BP 1184 f 232r 01 di 01-12-1405. 

Margareta dvw Willelmus Hebscaep, door wijlen voornoemde Willelmus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Ghisbertus Bac van Weelde, verkocht aan 

Johannes Elen soen 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

voornoemde Ghisbertus en zijn vrouw Katherina, grootouders van voornoemde 

Margareta, in een hoeve van wijlen voornoemde Ghisbertus Bac, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Oerle. 

 

Solvit. 

Margareta (dg: re) filia quondam Willelmi Hebscaep ab ipso quondam 

Willelmo et quondam Jutta sua uxore filia quondam Ghisberti Bac de Weelde 

pariter genita cum tutore octavam partem sibi de morte dicti quondam 

Ghisberti et quondam Katherine sue uxoris avi et avie dicte Margarete 

successione advolutam in quodam manso dicti quondam Ghisberti Bac sito in 
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parrochia de Tilborch ad locum dictum Oerle cum attinentiis eiusdem 

octave partis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Elen 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum in crastino 

Andree. 

 

BP 1184 f 232r 02 di 01-12-1405. 

Ghisbertus die Greve van Lijttoijen verkocht aan Godefridus van der Graft 

zvw Otto 6 hont land, in Tefellen, waarvan (1) 4 hont ter plaatse gnd op 

die Watert, tussen erfgoed gnd die Hazeacker enerzijds en Gerardus van 

Kessel zvw Henricus Muijdeken anderzijds, (2) 2 hont beiderzijds tussen 

voornoemde Gerardus, vrij van maasdijken en cijns, belast met zegedijken. 

 

Solvit II boddreger. 

Ghisbertus die Greve de Lijttoijen (dg: unum juger terre sit) sex hont 

terre sita in parrochia de Tefellen quorum quatuor ad locum dictum op die 

Watert inter hereditatem dictam die Hazeacker ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Kessel filii quondam Henrici Muijdeken ex alio et (dg: altera 

duo) duo hont inter hereditates dicti Gerardi ex utroque latere 

coadiacentes sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido van der 

Graft filio quondam Ottonis promittens super omnia warandiam tamquam de 

hereditate ab omnibus aggeribus Mose et censu libera et obligationem 

deponere exceptis zegediken ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 03 di 01-12-1405. 

Johannes zvw Walterus Nennen soen verkocht aan Petrus zvw Gerardus Heijlen 

soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1406), gaande uit 

een akker, in Gemonden, in de jurisdictie van de heer van Herlaer, tussen 

Johannes Machiels soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan de tuin van voornoemde verkoper, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Walteri Nennen soen hereditarie vendidit Petro 

filio quondam Gerardi Heijlen soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendam ex quodam agro terre (dg: XVII) sito in parrochia de (dg: 

Ghestel prope l) Ghemonden in jurisdictione (dg: dicta dingbanc) domini 

de Herlaer inter hereditatem Johannis Machiels soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendente cum uno fine ad ortum dicti venditoris 

ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini (dg: ducis) #fundi# ipsi 

domino fundi (dg: et hereditaria) et sufficientem facere. Testes Jorden 

et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 04 di 01-12-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1405) met 28 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

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

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

mr Godefridus van Rode en Jacobus van Gheel. 

 

Et poterit redimere ipse vel eius heredes (dg: sem) ad spacium trium 

annorum festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium 

semper dicto spacio pendente cum XXVIII gulden scilicet IX boddreger vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera 

anno CCCCmo quinto mensis decembris die prima hora vesperarum presentibus 
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dictis scabinis magistro Godefrido de Rode et Jacobo de Gheel. 

 

BP 1184 f 232r 05 di 01-12-1405. 

Johannes Claes soen van Engelen, Henricus zvw Willelmus Stevens soen en 

Gerardus Neve zvw Gerardus Neve beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

Anthonius etc, 22 Franse kronen met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes Claes soen de Engelen Henricus filius quondam Willelmi Stevens 

soen et Gerardus Neve filius quondam Gerardi Neve promiserunt indivisi 

super omnia Stephano Merlingo ad opus Anthonii etc XXII Vrancrijc cronen 

ad pasche proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 06 di 01-12-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 07 di 01-12-1405. 

Theodericus van den Broec smid zvw Rodolphus beloofde aan de secretaris, 

tbv Katherina wv Godefridus van Gheldorp?, 40 Engelse nobel of de waarde na 

maning te betalen. 

 

#(dg: Theodericus)# Theodericus van den Broec faber filius quondam 

Rodolphi promisit super (dg: s) omnia #michi ad opus# Katherine relicte 

quondam Godefridi de Ghe[l?]dorp XL Engels nobel vel valorem ad 

monitionem et voluntatem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 08 di 01-12-1405. 

Eustatius van Brakel timmerman beloofde aan Gerardus Coelner zvw Petrus van 

Doveren 145 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1405) en de 

andere helft van Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406). 

 

Eustatius de Brakel carpentarius promisit super omnia Gerardo Coelner 

filio quondam Petri de Doveren centum et XLV nu Gelre !scilicet IX 

boddreger vel XIII aude Vleems pro quolibet gulden computato mediatim 

nativitatis Domini et mediatim ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 09 di 01-12-1405. 

Baudewinus zvw Nijcholaus Baudekens soen riemmaker van Geffen verkocht aan 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodekens een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel te leveren, 

gaande uit een b-erfpacht van van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, welke 

pacht van 3 mud met Lichtmis wordt geleverd en gaat uit (1a) alle goederen 

die aan Willelmus Brodeken en zijn vrouw Margareta dvw Willelmus Wijnman 

gekomen waren na overlijden van Henricus Zwagers en zijn vrouw Yda, 

grootouders van voornoemde Margareta, (1b) 2/3 deel van een stuk land, gnd 

een sloet lants, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, welke 

pacht van 2 mud, Bossche maat, Nijcholaus Baudekens soen van Geffen 

riemmaker gekocht had van Willelmus zv Willelmus Brodeken, (2) een kamp, 4 

morgen 2 hont groot, in Empel, tussen een erfgoed gnd die Groet Hoevel 

enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg. 

 

Baudewinus filius quondam Nijcholai Baudekens soen corrigiatoris de 

Geffen hereditarie vendidit Johanni Broet filio quondam Nijcholai 

Brodekens hereditarium censum duorum aude scilde Francie #vel valorem# 
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solvendum hereditarie nativitatis Johannis #de et# ex hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

Petri ad cathedram de et ex hereditaria paccione trium modiorum #bone# 

siliginis mensure de Eijndoven que paccio trium modiorum solvenda (dg: 

he) est hereditarie purificationis #de et# ex omnibus bonis hereditariis 

Willelmo Brodeken et Margarete eius uxori filie quondam Willelmi Wijnman 

de morte quondam Henrici Zwagers et Yde sue uxoris avi et avie olim dicte 

Margarete successione advolutis atque ex #duabus terciis partibus# (dg: 

quadam) pecie terre dicte een sloet lants sita in parrochia de Blaerthem 

sancti Lamberti in loco dicto Gestel quam paccionem duorum modiorum 

mensure de Busco Nijcholaus (dg: Brodekens) Baudekens soen de Geffen 

corrigiator erga Willelmum filium Willelmi Brodeken emendo acquisierat 

prout in litteris quas vidimus atque ex quodam campo quatuor jugera et 

duo hont terre continente sito in parrochia de Empel (dg: juxta ?en) 

inter hereditatem dictam die Groet Hoevel ex uno et inter communem 

aqueductum ex alio tendente cum uno (dg: ad) fine ad communem plateam ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 232r 10 di 01-12-1405. 

Gerardus zvw Jacobus Ridder vernaderde in aanwezigheid van voornoemde 

Johannes Broet en droeg over aan Henricus van Gelre. 

 

Gerardus filius quondam Jacobi Ridder in presentia dicti Johannis Broet 

prebuit et supportavit Henrico de Gelre prommittens super omnia ratam 

servare. Testes Jorden et Jacobus datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

1184 f.232v. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1405. 

 quarta post omnium sanctorum: woensdag 04-11-1405. 

 sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1405. 

 sexta post Martini: vrijdag 13-11-1405. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 23-04-1406. 

 

BP 1184 f 232v 01 di 01-12-1405. 

Theodericus Lu {de schepen} verkocht aan Johannes nzvw Marcilius nzvw hr 

Godefridus van Os ridder 4 lopen roggeland, in Oss, naast de tuin van 

Johannes Kebelken, tussen Ludolphus Buc van Boemel enerzijds en Petrus Pels 

anderzijds. 

 

Theodericus Lu quatuor lopinatas terre sitas in parrochia de Os juxta 

ortum Johannis Kebelken inter hereditatem Ludolphi Buc de Boemel ex uno 

et inter hereditatem Petri Pels ex alio #prout ibidem site sunt ut 

dicebat# hereditarie vendidit Johanni filio naturali quondam Marcilii 

filii naturalis quondam domini Godefridi de Os militis promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Lu predictus et Jacobus 

datum in crastino Andree. 

 

BP 1184 f 232v 02 di 01-12-1405. 

Voornoemde Theodericus Lu {de schepen} verkocht aan Zanderus zvw Henricus 

Spormer (1) 2½ lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Bevelaer, tussen erfgoed 

gnd Wellen Acker enerzijds en Petrus Pels anderzijds, (2) 1 lopen land, in 

Oss, ter plaatse gnd Elsacker, met een eind strekkend aan Johannes van 

Dijnther en met het andere eind aan erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, 

welke lopen aan Henricus Bruijn van Schadewijc zvw Godefridus Bruijn van 

Scadewijc behoorde. 

 

Dictus Theodericus duas et dimidiam lopinatas terre sitas in parrochia de 

Os in loco dicto Bevelaer inter hereditatem dictam Wellen Acker ex uno et 

inter hereditatem Petri Pels ex alio atque lopinatam terre sitam in dicta 

parrochia in loco dicto Elsacker tendentem cum uno fine ad hereditatem 
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Johannis de Dijnther et cum reliquo fine ad hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco que lopinata terre ad Henricum Bruijn de Schadewijc 

filium quondam Godefridi Bruijn de Scadewijc pertinere consuevit prout 

ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Zandero filio quondam 

Henrici Spormer promittens super omnia ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 232v 03 wo 04-11-1405. 

Ansem Goeswijns soen van Best droeg over aan Jan zvw Meeus Wedigen soen 

alle beesten en varende goed van de broers Henric en Willem, kvw Jan van 

Haren, en al hun have, die zij hebben en zullen verkrijgen, welke beesten, 

varend goed en have voornoemde Ansem verkregen had van voornoemde Henric en 

Willem, uitgezonderd het deel dat Jorden Arnt Tielkens soen hiervan 

verkregen had van voornoemde Ansem. 

 

(dg: Anselmus filius quondam Goeswini de Best) Ansem Goeswijns soen van 

Best alle beesten ende varende goede Henrics ende Willems gebruederen 

kijnderen wilner Jans van Haren ende alle huer have die si hebben ende 

crigen sullen welc (dg: guede ende) beesten ende varende goide ende have 

die selve Ansem tegen Henric ende Willem voirs gecregen heeft prout in 

litteris uutgenomen alsulken gedeelt als Jorden Arnt Tielkens soen hier 

af gecregen (dg: heeft) #had# tegen Ansem voirs (dg: d) heeft hi wittelic 

opgedragen Jan soen wilner Meeus Wedigen soen ende helmelic etc. Testes 

Jorden et Heijme datum quarta post omnium sanctorum. 

 

BP 1184 f 232v 04 vr 18-12-1405. 

Destijds had Petrus zvw mr Johannes Goutsmijt gerechtelijk gekocht van mr 

Johannes van Hees een huis en erf van Theodericus Ludincs, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Vleminx enerzijds en erfgoed 

van wijlen Gerardus van Mameren anderzijds en alle goederen van voornoemde 

Theodericus Ludincs. Voornoemde Petrus verkocht thans aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont (1) voornoemd huis en erf van voornoemde Theodericus 

Ludincs, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Gerardus Mostart enerzijds en erfgoed van Gerardus van Mameren anderzijds, 

strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, (2) 

een deel van de oude stadsmuur, ter lengte van 22½ voet minus 1 duim, (3) 

de latrine met ondergrond, aldaar, naast de oude stadsmuur, (4) een stuk 

erfgoed, aldaar, achter voornoemd deel van de stadsmuur, welk stuk erfgoed 

22½ voet minus 1 duim breed is en reikt vanaf de oude stadsmuur tot aan het 

water aldaar, (5) de stenen muur die daar naast het water is gebouwd, welk 

huis, erf, deel van de stadsmuur, latrine met ondergrond en stuk erfgoed 

voornoemde Theodericus Ludinc zvw Walterus Ludings gekocht35 had van de 

broers hr Theodericus Venbossche priester en Hermannus, kvw Henricus 

Venbossche, Theodericus zvw Johannes Bathen soen en Arnoldus Heer, szvw 

voornoemde Henricus Venbossche, de broers Jacobus, Theodericus en Martinus, 

kvw Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govij, en Johannes gnd Moerwater. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Godefridus de Oijen) Petrus filius 

quondam magistri Johannis Goutsmijt domum et aream Theoderici Ludincs 

sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis Vleminx et 

inter (dg: hereditatem Gerardi de) hereditatem quondam Gerardi de Mameren 

atque omnia bona dicti Theoderici Ludincs erga magistrum Johannem de Hees 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset 

prout in litteris constitutus dictus Petrus dictam domum et aream (dg: 

sit) dicti Theoderici Ludincs sitam in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Gerardi Mostart ex uno et inter hereditatem Gerardi 

de Mameren ex alio tendentem a dicto vico retrorsum usque ad antiquum 

murum opidi de Busco atque quandam partem eiusdem muri que pars continet 

XXII et dimidiam pedatas in longitudine minus uno pollice necnon cloacam 

cum suo fundo consistentem ibidem contigue juxta dictum antiquum murum 

                         
35 Zie ← BP 1182 p 415r 01 ma 02-05-1401, verkoop van deze goederen. 
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atque peciam hereditatis sitam ibidem contigue retro predictam partem 

dicti muri et que pecia hereditatis continet in latitudine XXII et 

dimidiam pedatas minus uno pollice et tendit a dicta parte antiqui muri 

predicti usque ad aquam ibidem simul cum muro lapideo ibidem juxta 

predictam aquam fundato et constructo (dg: salvo quam) quos! domum aream 

partem antiqui muri cloacam cum suo fundo (dg: peciam) et peciam 

hereditatis dictus Theodericus Ludinc filius quondam Walteri Ludings erga 

dominum Theodericum Venbossche presbitrum Hermannum fratres liberos 

quondam Henrici Venbossche Theodericum filium quondam Johannis Bathen 

soen Arnoldum Heer (dg: j) generos dicti quondam Henrici Venbossche 

Jacobum Theodericum et Martinum fratres liberos quondam Martini filii 

naturalis quondam Jacobi dicti Cop Govij et Johannem dictum Moerwater 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Henrico Bac 

filio quondam Godescalci Roesmont (dg: promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte) supportavit cum litteris #et aliis# et 

jure occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicti Theoderici Ludinc deponere. Testes Heijme et Jacobus 

datum sexta post Lucie. 

 

BP 1184 f 232v 05 vr 18-12-1405. 

Bartholomeus Spijrinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bartholomeus Spijrinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 232v 06 vr 18-12-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper {Petrus zvw mr Johannes 

Goutsmijt} 28½ Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1406) te betalen. 

 

{Nr 06 en 07 zijn met twee verticale halen in de linker marge verbonden 

met 09}. 

Dictus emptor promisit super omia dicto venditori XXVIII et dimidium 

Engels nobel vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 232v 07 vr 18-12-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper {Petrus zvw mr Johannes 

Goutsmijt} 27 Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius over een jaar 

(za 01-10-1407) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omia dicto venditori XXVII Engels nobel vel 

valorem a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 232v 08 vr 13-11-1405. 

Willelmus van Beest droeg over aan Wolterus van Rullen, tbv Johannes van 

der Hautart 125 oude schilden, die hij middels de hoofdsom(?) had verkregen 

op Henricus Mestel. 

 

Willelmus de Beest C et XXV aude scilde quos ipse mediante summa capitali 

#obtinuit# (dg: prolata per scabinos de Helmont et alata a scabinis in 

Buscoducis ut dicebat) ad et supra (dg: Henricum M[est]el ut dicebat 

legitime supportavit W) Henricum Mestel #ut dicebat# legitime supportavit 

Woltero de Rullen ad opus Johannis van der Hautart. Testes Jorden et 

Gheel datum feria sexta post Martini. 

 

BP 1184 f 232v 09 vr 23-04-1406. 

Voornoemde Petrus zvw mr Johannes Goutsmijt droeg voornoemde 28½ en 27 

Engelse nobel over aan Mechtildis wv Reijnerus van Holten, tbv Reijnerus en 

Willelmus, kvw voornoemde Reijnerus. 
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Dictus Petrus predictos XXVIII et dimidium et XXVII Engels nobel legitime 

supportavit Mechtildi relicte quondam Reijneri de Holten ad opus Reijneri 

et Willelmi liberorum dicti quondam Reijneri. Testes Jorden et Egidius 

datum sexta post octavas pasche. 

 


