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1184 f.233r. 

 in profesto Barbare: donderdag 03-12-1405. 

 

BP 1184 f 233r 01 do 03-12-1405. 

Henricus zvw Nijcholaus Daems soen verkocht aan Theodericus van Heze zvw 

Johannes van Heze een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die 

Johannes Enghelberen soen beloofd had aan Johannes zvw voornoemde 

Nijcholaus Daems soen met Lichtmis ter plaatse gnd die Loefoert te leveren, 

gaande uit (1) 2 stukken land, 2 zester groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Lofortsche Hoeven, (2) 1 lopen land aldaar, welke pacht aan voornoemde 

Henricus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde broer Johannes. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai Daems soen hereditariam paccionem 

quinque sextariorum siliginis mensure de Busco quam Johannes Enghelberen 

soen promiserat se daturum et soluturum Johanni filio dicti quondam 

Nijcholai Daems soen hereditarie purificationis et in loco dicto die 

Loefoert traditurum et deliberaturum ex duabus peciis terre duas 

sextariatas continentibus sitis in parrochia de Roesmalen in loco dicto 

Lofortsche Hoeven atque ex una lopinata terre sita ibidem prout in 

litteris quam paccionem dictus Henricus sibi de morte dicti quondam 

Johannis #sui fratris# successione advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico de (dg: Zez Hezewijc) Heze (dg: supportavit cum 

litteris) filio quondam Johannis de Heze supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis sui fratris et suorum heredum 

deponere. Testes Jorden et Jacobus datum in profesto Barbare. 

 

BP 1184 f 233r 02 do 03-12-1405. 

Willelmus van Uutwijc en Johannes Borchgreve beloofden aan Amelius 

Lambrechts soen 60 gulden, 36 gemene plakken voot 1 gulden gerekend, met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1406) te betalen. 

 

Willelmus de Uutwijc et Johannes Borchgreve promiserunt indivisi super 

omnia Amelio Lambrechts soen LX gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

gulden computato ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 233r 03 do 03-12-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 233r 04 do 03-12-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Hazeldonc verkocht aan zijn zoon Johannes 

Pape (1) 1 ddagmaat beemd, in een kamp dat gelegen is naast de plaats gnd 

die Oethersche Voirt, tussen Jordanus Kathelinen soen enerzijds en Henricus 

Cnoden soen anderzijds, welke dagmaat voornoemde Arnoldus gekocht had van 

Henricus Bulle zvw Jacobus Bulle, (2) 1 dagmaat beemd, alraad, naast 

voornoemde dagmaat, in een kamp dat 2 dagmaten groot is en met een einde 

reikt aan de plaats gnd Haverdonc en met het andere eind aan de plaats gnd 

die Voirt, tussen Lambertus Moerken enerzijds en Ywanus Stierken 

anderzijds. Van de laatste dagmaat beloofde hij garantie en verplichtingen 

af te handelen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van der Hazeldonc unam diurnatam prati 

sitam in quodam campo sito juxta locum dictum die Oethersche Voirt inter 

hereditatem Jordani Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Henrici 
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Cnoden soen ex alio (dg: in ea) quam diurnatam prati dictus Arnoldus erga 

Henricum Bulle filium quondam Jacobi Bulle emendo acquisierat prout in 

litteris atque unam diurnatam prati sitam ibidem (dg: in) contigue juxta 

predictam diurnatam (dg: et que di) in uno campo qui campus continet duas 

diurnatas predictas et qui campus tendit cum uno fine ad (dg: 

hereditatem) locum dictum Haverdonc et cum reliquo fine ad (dg: dictum) 

locum dictum die Voirt et situs est inter hereditatem Lamberti Moerken ex 

uno et inter hereditatem Ywani Stierken ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situs est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Pape suo filio 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia quod ipse 

de ultimodicta diurnata prati prestabit warandiamm et obligationem 

deponere. Testes Theodericus et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 233r 05 do 03-12-1405. 

Adam die Luwe verkocht aan Johannes van Verlaer, tbv Gerardus Claes soen 

van Buerdonc, (1) een stuk land, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Herende, ter plaatse gnd in het Winckel, beiderzijds tussen kvw Johannes 

Godevarts soen, (2) een stuk land, in Beek bij Aarle, tussen voornoemde 

kinderen enerzijds en kvw Rutgherus van der Donc anderzijds, welke 2 

stukken land voornoemde Adam gekocht had van Heijlwigis wv Arnoldus van der 

Voert en Yda ndvw Rodolphus gnd Roef Jongghen, belast met de grondcijns. De 

brief overhandigen aan Johannes of Gerardus. 

 

Solvit. 

Adam die Luwe peciam terre sitam in parrochia de Beke prope Arle ad locum 

dictum Herende in loco dicto int Winckel inter hereditates liberorum 

quondam Johannis Godevarts soen ex utroque latere coadiacentes atque 

peciam terre sitam in dicta parrochia inter hereditatem dictorum 

liberorum ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Rutgheri van der 

Donc ex alio quas duas pecias terre dictus Adam erga Heijlwigem (dg: 

filiam quondam Ar) relictam quondam Arnoldi van der Voert et Ydam filiam 

naturalem quondam Rodolphi dicti Roef Jongghen acquisierat emendo ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Verlaer ad opus Gerardi Claes 

soen de Buerdonc promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi. Testes datum supra. Tradatur littera 

Johanni vel Gerardo. 

 

BP 1184 f 233r 06 do 03-12-1405. 

Willelmus van Haghenouwen beloofde aan Johannes Venneken 41 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde na maning te betalen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Willelmus van Haghenouwen promisit super omnia Johanni Venneken XLI 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad monitionem et 

voluntatem persolvendos. 

 

BP 1184 f 233r 07 do 03-12-1405. 

Willelmus van Haghenouwen beloofde aan Johannes Venneken 41 Hollandse 

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

 

Willelmus van Haghenouwen promisit super omnia Johanni Venneken XLI 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes johannes et Javobus datum supra. 

 

BP 1184 f 233r 08 do 03-12-1405. 

De broers Rutgherus en Theodericus, kvw Walterus die Veer van Enghelen, en 

Rutgherus zvw Gerardus Peters soen ev Katherina dvw voornoemde Walterus 

verkochten aan Henricus Mersse zvw Willelmus Mersse 1/8 deel, dat aan hen 

behoort, in alle goederen waarin wijlen Ghibo gnd van Vorne kramer alias 
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gnd van Heijst was overleden. 

 

Rutgherus et Theodericus fratres liberi quondam Walteri die Veer de 

Enghelen et Rutgherus filius quondam Gerardi Peters soen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam Walteri octavam partem 

ad ipsos spectantem in omnibus et singulis bonis in quibus Ghibo quondam 

dictus de Vorne institor alias dictus de Heijst decessit ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico Mersse filio quondam Willelmi Mersse 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et quorumcumque suorum 

heredum deponere. Testes Egidius et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 233r 09 do 03-12-1405. 

Voornoemde Henricus Mersse zvw Willelmus Mersse verkocht aan Gerardus Wael 

zvw Ghibo Wael ¼ deel dat aan hem behoort in 2 morgen land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Hezer Vrede, tussen Johannes Coelborner kramer enerzijds en 

wijlen Johannes van Zwalmen anderzijds, belast met hovedijken en 

waterlaten, en belast met beloften en verplichtingen aan hem door 

voornoemde Henricus eerder gedaan. 

 

#{In linker marge:} dictus# Henricus quartam partem ad se jure 

hereditario spectantem in duobus jugeribus terre sitis in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hezer Vrede inter hereditatem Johannis 

Coelborner institoris ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de 

Zwalmen ex alio (dg: in quam) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo Wael filio quondam Ghibonis Wael 

promittens super omnia habita et habenda #warandiam et obligationem 

deponere# exceptis hovediken et aqueductibus ad premissa spectantibus et 

exceptis (dg: v) promissionibus et obligationibus ei (dg: -s) a dicto 

Henrico (dg: prius) exinde prius factis. Testes datum supra. 

 

1184 f.233v. 

 in profesto Barbare: donderdag 03-12-1405. 

 in festo Barbare: vrijdag 04-12-1405. 

 

BP 1184 f 233v 01 do 03-12-1405. 

Ambrosius gnd Broes Gerijts soen, Johannes van Mulsen, Johannes Goijarts 

soen, Arnoldus van Ewijc en Albertus die Goede beloofden aan Gerardus van 

Aa 9 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, of de waarde, met Epiphanie aanstaande (wo 06-01-1406) 

te betalen. 

 

Ambrosius dictus Broes Gerijts soen Johannes de Mulsen Johannes Goijarts 

soen Arnoldus de Ewijc et Albertus die Goede promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo de Aa novem libras grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in ipso (dg: censu) computato #vel 

valorem# ad epiphanije Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Egidius et Jacobus datum in profesto Barbare. 

 

BP 1184 f 233v 02 do 03-12-1405. 

Lambertus van den Laer deed tbv Johannes Bogart smid afstand van de helft 

van een b-erfpacht van 6 mud 6 lopen rogge, Bossche maat, die Henricus van 

Zelant zvw Johannes van Zelant met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit 

(1) de helft die aan voornoemde Henricus behoorde van een hoeve van wijlen 

voornoemde Johannes van Zelant, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, (2) de 

helft van een huis, erf en tuin, in Dinther, ter plaatse gnd op Hazelberch, 

beiderzijds tussen de gemeint, (3) de helft van een beemd, gnd den 

Wentersschen Beemt, in Dinther, tussen de beemd gnd den Nuwen Beemt 

behorend aan Marselius gnd van den Hazelberch enerzijds en hr Arnoldus 

Hixspoer priester anderzijds, welke helft van de pacht van 6 mud 6 lopen 

voornoemde Henricus van Zelant zvw Johannes van Zelant van Geffen had 
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overgedragen aan voornoemde Johannes Bogart en zijn vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Henricus van Zelant. 

 

Lambertus van den Laer super medietate hereditarie paccionis sex modiorum 

et sex lopinorum siliginis mensure de Busco quam paccionem Henricus de 

Zelant #filius quondam Johannis de Zelant habuit# solvendam (dg: habet) 

hereditarie purificationis et in Busco !et in Busco tradendam de et ex 

medietate que ad dictum Henricum spectabat cuiusdam mansi dicti quondam 

Johannis de Zelant siti in parrochia de Uden in loco dicto Zelant atque 

ex attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis 

ubicumque locorum in dicta parrochia consistentibus sive sitis atque ex 

medietate domus et aree et orti sitorum in parrochia de Dijnther ad locum 

dictum op Hazelberch inter communitatem ex utroque latere coadiacentem 

atque ex medietate cuiusdam prati dicti den Wentersschen Beemt siti in 

dicta parrochia de Dijnther inter pratum dictum den Nuwen Beemt spectans 

ad Marselium dictum van den Hazelberch ex uno et inter hereditatem domini 

Arnoldi Hixspoer presbitri ex alio quam medietatem dicte paccionis sex 

modiorum et sex lopinorum siliginis dictus Henricus de Zelant filius 

quondam Johannis de Zelant de Geffen supportaverat Johanni Bogart fabro 

cum Elizabeth sua uxore filia dicti Henrici de Zelant prout in litteris 

et super jure ad opus dicti Johannis Bogart hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Johannes et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 233v 03 do 03-12-1405. 

Voornoemde Lambertus van den Laer deed tbv voornoemde Johannes Bogart 

afstand van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuland, ter plaatse 

gnd Wilshuzen, welke cijns voornoemde Henricus van Zelant zvw Johannes van 

Zelant van Geffen had overgedragen aan voornoemde Johannes Bogart en zijn 

vrouw Elizabeth. 

 

Dictus Lambertus super hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie purificationis ex domo et orto et hereditatibus eis 

adiacentibus sitis in parrochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshuzen 

quem censum dictus Henricus de Zelant filius quondam Johannis de Zelant 

de Geffen supportaverat dicto Johanni Bogart cum dicta Elizabeth sua 

uxore ut supra prout in litteris et super jure ad opus dicti Johannis 

Bogart hereditarie renunciavit promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 233v 04 do 03-12-1405. 

Lambertus zv Johannes Lemmens soen van den Yvenlaer, door voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Enghelberna dvw Johannes van den 

Eijnde van Huculem, verkocht aan Jacobus van Eel zvw Arnoldus Houtappel 40 

schelling geld b-erfcijns die aan hem behoren in een b-erfcijns van 50 

schelling voornoemd geld, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) een akker, gnd die Bruijnkens Acker, in Oisterwijk, tussen 

Stephanus van der Amervoirt enerzijds en Nijcholaus van Baerle anderzijds, 

welke cijns van 50 schelling wijlen voornoemde Johannes van den Eijnde van 

Huculem gekocht had van Hermannus van den Ham, (2) een b-erfcijns van 50 

schelling voornoemd geld, met Sint-Bartholomeus-Apostel te betalen, gaande 

uit 1 bunder land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Jacobus 

Coptiten enerzijds en Hermannus van den Ham van Berkel anderzijds, welke 

cijns, samen met een pacht van ½ mud rogge, wijlen voornoemde Johannes van 

den Eijnde van Huculem gekocht had van voornoemde Hermannus van den Ham; 

welke 40 schelling voornoemd geld na erfdeling aan voornoemde Lambertus 

gekomen waren. 

 

Solvit III grossos. 

Lambertus filius (dg: quondam) Johannis Lemmens soen van den Yvenlaer ab 

ipso Johanne et quondam Enghelberna sua uxore filia quondam Johannis van 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  6 

 

 

den Eijnde (dg: pariter geni) de Huculem pariter genitus quadraginta 

solidos hereditarii census monete ad ipsum spectantes in #et de# 

hereditario censu L solidorum dicte monete solvendo hereditarie Andree 

apostoli et ad Buscum tradendo ex quodam agro dicto die Bruijnkens Acker 

sito inter hereditatem Stephani van der Amervoirt ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Baerle !in parrochia de (dg: Os) Oesterwijc quem 

censum L solidorum dictus quondam Johannes van den Eijnde de Huculem erga 

Hermannum van den Ham emendo acquisierat prout in litteris atque in et de 

hereditario censu L solidorum dicte #m[onete]# solvendo hereditarie 

Bartholomei apostoli ex bonario terre sito in parrochia de Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout inter hereditatem Jacobi Coptiten ex uno et inter 

hereditatem Hermanni van den Ham de Berkel ex alio quem censum dictus 

quondam Johannes van den Eijnde de Huculem erga predictum Hermannum van 

den Ham simul cum quadam paccione dimidii modii siliginis emendo 

acquisierat prout in litteris et qui XL solidi hereditarii census dicte 

monete predicto Lamberto mediante divisione hereditaria prius habita 

inter ipsum et eius coheredes cesserunt in partem prout in litteris #quas 

vidimus# hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Jacobo de Eel filio 

quondam Arnoldi Houtappel cum litteris et aliis et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis van den Eijnde et suorum heredum 

deponere. !Et Theodericus et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 233v 05 do 03-12-1405. 

Johannes1 van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde van Huculem verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Johannis van den Eijnde de Huculem 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 233v 06 vr 04-12-1405. 

Arnoldus zvw Arnoldus Mersman de jongere zvw Johannes Mersman van Os droeg 

over aan Gerardus Yoede een b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes van 

den Mortel beloofd had aan eerstgenoemde Arnoldus, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis2 en erf, gnd Scerpenborch, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Wijnmolenberch, op de hoek aldaar, tegenover een erf dat was 

van Henricus Roempot, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van 

Aleijdis Kempen anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Mersman junioris filii quondam Johannis 

Mersman de Os hereditarium censum quatuor librarum monete quem Johannes 

van den Mortel promiserat se daturum et soluturum primodicto Arnoldo 

hereditarie Martini hyemalis ex domo et area dicta Scerpenborch sita in 

Busco ad locum dictum Wijnmolenberch ad angulum ibidem in opposito aree 

que fuerat Henrici Roempot inter (dg: h) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Kempen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Gerardo Yoede promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus datum in festo Barbare. 

 

BP 1184 f 233v 07 vr 04-12-1405. 

Johannes van der Dussen en Bartholomeus Spijerinc beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 17 Franse kronen en 11 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe van 1 kroon. 

 

Johannes van der Dussen et Bartholomeus Spijerinc promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Sijmoni de Venne) #Stephano Merlingo ad opus# XVII 

Vrancrijc cronen et XI aude scilde Francie ad pasche proxime futurum 

                         
1 Een kennelijke neef van de vrouw van verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
2 Zie ← BP 1181 p 354v 08 do 10-04-1399, overdracht van dit huis met een cijns die eruit ging. 
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persolvendos sub pena unius cronen. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 233v 08 vr 04-12-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.234r. 

 in festo Barbare: vrijdag 04-12-1405. 

 

BP 1184 f 234r 01 vr 04-12-1405. 

Anselmus zvw Goeswinus van Best ontlastte Bertoldus Bertouts soen 

handschoenmaker van alle schulden die voornoemde Bertoldus verschuldigd was 

aan voornoemde Goeswinus. 

 

Solvit I grossum. 

Anselmus filius quondam Goeswini de Best palam quitavit Bertoldum 

Bertouts soen cijrothecarium ab omnibus debitis et pecuniarum summis que 

et quas dictus (dg: quo) Bertoldus debebat dicto Goeswino promittens 

super omnia ipsum indempnem servare. Testes Theodericus et (dg: Lu) 

Jacobus datum in festo Barbare. 

 

BP 1184 f 234r 02 vr 04-12-1405. 

Johannes zvw Nijcholaus Haghen droeg over aan Henricus Lanternemaker een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes van den Noddenvelt zvw Johannes 

van den Noddenvelt beloofd3 had aan voornoemde Nijcholaus, een helft te 

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

hofstad, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus Loij 

enerzijds en erfgoed van Johannes Basijn anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai Haghen hereditarium censum trium 

librarum monete quem Johannes van den Noddenvelt filius quondam Johannis 

van den Noddenvelt promiserat se daturum et soluturum dicto Nijcholao 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex domistadio sito 

in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Henrici Loij ex uno 

et inter hereditatem Johannis Basijn ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Lanternemaker cum litteris et jure 

promittens super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Nijcholai sui patris deponere. 

Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 234r 03 vr 04-12-1405. 

Willelmus zvw Albertus Daems soen ketelaar maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan hem verkocht door Johannes van 

Mechelen smid en zijn zoon Johannes. 

 

Willelmus filius quondam Alberti Daems soen (dg: u) cacabarii 

hereditariam paccionem unius modii ordei (dg: v) venditam sibi a Johanne 

de Mechelen (dg: et) fabro et Johanne eius filio prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 234r 04 vr 04-12-1405. 

Jacobus zvw Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govijen soen droeg over aan hr 

Theodericus Venbosch priester een b-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

een huis en erf, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen 

Willelmus metter Soch enerzijds en erfgoed van Albertus Raet anderzijds, 

welke cijns aan hem was overgedragen door de broers Theodericus en 

                         
3 Zie ← BP 1178 f 185r 13 vr 05-05-1391, uitgifte voor de cijns. 
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Martinus, kvw voornoemde Martinus. 

 

Jacobus filius quondam Martini filii naturalis quondam (dg: ..) Jacobi 

dicti Cop Govijen soen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

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

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Willelmi metter Soch 

ex uno et inter hereditatem Alberti Raet ex alio supportatum sibi a 

Theoderico et Martino eius fratribus liberis dicti quondam Martini prout 

in litteris hereditarie supportavit (dg: dicto) domino Theoderico 

Venbosch presbitro #cum litteris et jure# promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 234r 05 vr 04-12-1405. 

De broers Jacobus en Martinus, kvw Martinus Coppen soen, door wijlen 

voornoemde Martinus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus 

Venbosch, verkochten aan voornoemde hr Theodericus Venbosch priester 1 pond 

b-erfrente paijment dat ten tijde van de betaling in de beurs gaat, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in 

die Roeden, tussen Willelmus van den Aelsvoert van den Bossche enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Oss anderzijds, welk pond erfrente wijlen 

voornoemde Henricus gekocht had van Johannes zvw Theodericus Mersmans en 

welke cijns aan voornoemde Jacobus en Martinus en hun broer Theodericus 

gekomen was na erfdeling van de goederen van wijlen Henricus Venbosch. 

Voornoemde Theodericus zal nimmer rechten op deze cijns doen gelden. 

 

Jacobus et Martinus fratres liberi quondam Martini Coppen soen ab ipso 

quondam Martino et quondam Elizabeth sua uxore filia quondam Henrici 

Venbosch pariter geniti unam libram hereditarii redditus pagamenti pro 

termino solutionis ad bursam currentis solvendum hereditarie (dg: p) 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parrochia de Os (dg: ?ad) in 

loco dicto in die Roeden inter hereditatem Willelmi van den Aelsvoert van 

den Bossche ex uno et inter hereditatem ecclesie de Os ex alio quam 

libram hereditarii redditus dictus (dg: quondam Henricus ven) quondam 

Henricus erga Johannem filium quondam Theoderici Mersmans emendo 

acquisierat et qui census dictis Jacobo et Martino et Theoderico eorum 

fratri mediante divisione habita de bonis quondam Henrici Venbosch cessit 

in partem ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto domino Theoderico 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et quod ipsi predictum Theodericum perpetue talem habebunt 

quod numquam presumet se jus in dicto censu habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 234r 06 vr 04-12-1405. 

Henricus Vos van Berze droeg over aan Henricus zvw Willelmus van den 

Borchacker (1) een huis, hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Oirschot, in de herdgang van Kerkhof, ter plaatse gnd aen den Hoevel, 

tussen wijlen Goeswinus van den Roetelen nu hr Philippus van Gheldorp 

investiet van Geffen enerzijds en Henricus zvw Henricus Dircs soen 

anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd Proefst Broec, in Oirschot, in de 

herdgang van Kerkhof, tussen voornoemde hr Philippus enerzijds en de 

gemeint anderzijds, in welk huis, hofstad, tuin, aangelegen erfgoederen en 

stuk beemd hr Anselmus van Baest priester thans verblijft, belast met (a) 

een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, aan Willelmus Bierkens, (b) 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, aan Willelmus van 

Spulle, de pachhten in Oirschot te leveren, (c) beloften en bezwaringen 

eertijds aan Arnoldus van Baest beloofd en gedaan. 

 

Henricus Vos de Berze domum domistadium et ortum et hereditates sibi 

adiacentes sitos in parrochia de Oerscot in pastoria de cijmiterio ad 

locum dictum aen den Hoevel inter hereditatem (dg: domini Phil) quondam 

Goeswini van den Roetelen nunc ad dominum Philippum de Gheldorp 

investitum de Geffen spectantem ex uno et inter hereditatem Henrici filii 
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quondam Henrici Dircs soen ex alio item peciam prati #dictam Proefst 

Broec# sitam in (dg: dicta) parrochia et pastoria predictis inter 

hereditatem dicti domini Philippi ex uno et inter communitatem ex alio 

(dg: quos) in quibus domo domistadio orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus et pecia prati dominus Anselmus de Baest presbiter ad 

presens residet (dg: he) ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Willelmi van den Borchacker promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis hereditaria paccione trium 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco Willelmo Bierkens et 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Oirscot Willelmo 

de Spulle et in Oerscot tradendis exinde solvendis et exceptis 

promissionibus et obligationibus Arnoldo de Baest pridem de premissis 

(dg: factis) promissis et factis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 234r 07 vr 04-12-1405. 

Arnoldus van Baest verklaarde dat als schepenbrieven mbt het voornoemde en 

aan hem {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus de Baest palam recognovit quod (dg: littera) si aliquas litteras 

scabinales mentionem de premissis facientes et sibi d. 

 

BP 1184 f 234r 08 vr 04-12-1405. 

Arnoldus van Baest zvw Jacobus verklaarde dat alle schepenbrieven van Den 

Bosch die aan hem gegeven zijn door Henricus Vos van Berze mbt voornoemde 

erfgoederen zonder waarde zullen zijn en voornoemde Arnoldus beloofde aan 

voornoemde Henricus zv Willelmus van den Borchacker dat hij mbv voornoemde 

brieven mbt voornoemde goederen, als die brieven er zouden zijn, nimmer 

recht zal doen gelden op voornoemde erfgoederen noch op voornoemde Henricus 

Vos van Berze of zijn erfgenamen. 

 

Arnoldus de Baest #filius quondam Jacobi# palam recognovit quod omnes 

littere scabinales de Busco sibi date et facte ab (dg: Arnoldo de Baest) 

Henrico Vos de Berze de et super hereditatibus suprascriptis nullius (dg: 

su) sunt et erunt valoris et promisit dictus Arnoldus (dg: quod) #{in 

linker marge: dicto Henrico filio Willelmi van den [B]orchacker quod}# 

ipse mediantibus huiusmodi litteris supratactis si que fuerint mentionem 

de premissis facientibus numquam jus petet aut prosequetur ad et supra 

hereditates predictas ac ad et supra dictum Henricum Vos de Berze aut 

eius heredes et bona. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 234r 09 za 05-12-1405. 

Petrus Priker gaf uit aan Marselius van den Vloet een huis en kamer met 

ondergrond en osendruppen van wijlen Johannes van Rode, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Beurde, tussen erfgoed van Cristina Lemkens enerzijds en een 

weg die behoort aan voornoemde Petrus anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan een ander erfgoed van wijlen voornoemde Johannes van Rode dat 

nu aan voornoemde Petrus {f.234v} behoort, welk huis en kamer met 

ondergrond naast voornoemde weg 44½ voet en naast voornoemd erfgoed van 

Cristine 35 voet lang zijn, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, 

met de helft van de tussenwand op het eind van voornoemd huis en kamer, 

staande tussen voornoemd huis en voornoemd ander erfgoed van voornoemde 

Petrus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen. 

 

Petrus Priker domum et cameram cum suis fundo #et stillicidiis# quondam 

Johannis de Rode (dg: s) sitas in Busco ad locum dictum Buerde inter 

hereditatem Cristine Lemkens ex uno et inter quandam viam spectantem ad 

dictum Petrum !spectantem ex alio tendentes a communi platea retrorsum ad 

reliquam hereditatem dicti quondam Johannis de Rode nunc ad dictum Petrum 
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1184 f.234v. 

 in profesto beati Nijcholai: zaterdag 05-12-1405. 

 in profesto conceptionis Maria: maandag 07-12-1405. 

 in crastino conceptionis beate Marie virginis: woensdag 09-12-1405. 

 

BP 1184 f 234v 01 za 05-12-1405. 

-. 

spectantem et que domus (dg: area) et camera cum suo fundo continent 

contigue juxta dictam viam XLIIII et dimidiam pedatas (dg: in l) et 

contigue juxta dictam hereditatem dicte Cristine XXXV pedatas in 

longitudine mensurando a communi platea retrorsum (dg: ut dicebat) simul 

cum medietate parietis interstitialis consistentis in fine dictarum domus 

et camere inter eandem domum (dg: ex uno) et inter dictam reliquam 

hereditatem dicti Petri (dg: ut di) ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Marselio van den Vloet ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio nativitatis 

Domini ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jorden et 

Heij[me] datum in profesto beati Nijcholai. 

 

BP 1184 f 234v 02 za 05-12-1405. 

Voornoemde Marselius beloofde aan voornoemde Petrus 30 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

(do 24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (za 25-12-

1406). 

 

-. 

Dictus Marselius promisit super omnia dicto Petro XXX Hollant !monete 

comitis Willelmi vel valorem mediatim Johannis proxime futurum et 

mediatim a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 234v 03 za 05-12-1405. 

Rutgherus van Bueren zvw Reijmboldus van Bueren ev Ermgardis ndvw Johannes 

van Doerne verkocht aan Johannes van Bruheze, tbv de broers Gerardus en 

Jacobus van Bueren, kvw Roverus van Bueren, een n-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (do 02-02-1406), gaande uit de helft van een hoeve gnd ter 

Braken van wijlen voornoemde Johannes van Doerne, in Deurne, naast de 

plaats gnd die Vloet. 

 

Rutgherus van Bueren #filius quondam Reijmboldi de Bueren# maritus et 

tutor Ermgardis sue uxoris filie naturalis quondam Johannis (dg: de) 

#van# Doerne hereditarie vendidit Johanni de Bruheze #ad opus Gerardi et 

Jacobi de Bueren fratrum liberorum quondam Roveri de Bueren# hereditariam 

paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futurum ex 

quadam medietate mansi dicti ter Braken dicti quondam Johannis van Doerne 

siti in parrochia de Doerne juxta locum dictum die Vloet (dg: inter 

hereditatem dicti Johannis de Bruheze et inter hereditatem) atque ex 

attinentiis dicte medietatis dicti mansi universis quocumque locorum 

consistentibus ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes Lu et Jacobus datum in profesto Nijcholai. 

 

BP 1184 f 234v 04 za 05-12-1405. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant ev Margareta, dvw Walterus van 

den Bekelaer en wv Henricus zvw Johannes Leijten soen, verkocht4 aan 

Mechtildis wettige ev Johannes Broet zvw Nijcholaus Broet, tbv voornoemde 

Johannes Broet, het recht een weg te mogen gebruiken, in Den Bosch, aan de 

                         
4 Zie ← BP 1184 f 104r 05 ma 30-03-1405, een soortgelijk contract. 
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Vughterdijk, tussen erfgoed van eerstgenoemde Johannes enerzijds en erfgoed 

van wijlen Nijcholaus Broet anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de gemene Dieze, te weten te gaan en te keren vanaf 

erfgoederen van wijlen voornoemde Nijcholaus Broet langs voornoemd erfgoed 

van eerstgenoemde Johannes en vanaf voornoemde weg tot aan de Dieze. Voor 

voornoemde verkoper gereserveerd het recht die zelfde weg te mogen 

gebruiken vanaf zijn erfgoederen aldaar naast voornoemde weg gelegen (dg: 

het recht van afwateren van de gebouwen van de verkoper die aan weerszijden 

van de weg gelegen zijn. 

 

Duplicetur. 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant #(dg: maritus 

Margarete relicte quondam Henrici filii quondam Johannis Leijten soen et 

ipsa cum eodem tamquam etc) maritus et tutor Margarete filie quondam 

Walteri van den Bekelaer relicte quondam Henrici (dg: Leijten) filii 

quondam Johannis Leijten soen# plenum jus utendi quadam via sita in Busco 

in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem dicti Johannis ex uno et 

hereditatem quondam Nijcholai Broet (dg: nunc ad dictum Johannem) ex alio 

tendente a communi platea retrorsum ad communem Dijesam prout ibidem sita 

est (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) scilicet eundi redeundi (dg: a 

dicta platea ad dictam Dijesam hereditarie vendidit) ab hereditatibus 

quondam Nijcholai Broet juxta (dg: sits) #dictam# hereditatem primodicti 

Johannis situatis atque a dicta platea ad dictam Dijesam hereditarie 

vendidit Mechtildi uxori legitime Johannis Broet filii dicti quondam 

Nijcholai ad opus eiusdem Johannis Broet promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere salvo tamen dicto venditori plenum! jus utendi 

eadem via ab hereditatibus suis ibidem contigue juxta dictam viam sitis 

(dg: necnon jure stillandi ab edificiis dicti venditoris ab utroque 

latere dicte vie sitis ibidem juxta eandem viam sitis hoc eciam adiuncto 

quod). Testes Heijme et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 234v 05 ma 07-12-1405. 

Goeswinus zvw Henricus Aben soen vernaderde en Johannes Broet droeg weer 

over. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Goeswinus filius quondam Henrici Aben soen prebuit (dg: et reportavit 

testes) Johannes Broet reportavit. Testes Heijme et Jacobus datum in 

profesto conceptionis Maria. 

 

BP 1184 f 234v 06 za 05-12-1405. 

Gerardus van den Kerchove en Johannes van Hemert zvw Theodericus beloofden 

aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 56 nieuwe Gelderse gulden, 9 

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

aanstaande (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Gerardus van den Kerchove et Johannes de Hemert filius quondam Theoderici 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont LVI nu Gelre gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 234v 07 za 05-12-1405. 

Voornoemde Johannes van Hemert en met hem Jacobus zvw Willelmus van 

Gewanden beloofden voornoemde Gerardus van den Kerchove schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes #et cum eo Jacobus filius quondam (dg: Jacobi) Willelmi 

van Gewanden# promisit! dictum Gerardum (dg: de medietate dicte pecunie) 
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indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 234v 08 za 05-12-1405. 

Anthonius Jan Tonsus, Wichmannus zv Nijcholaus Wijchmans en Henricus van 

Kuijc goudsmid beloofden aan Henricus van Uden 70 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 10 vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

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

 

Anthonius (dg: filius Jo) Jan Tonsus et Wichmannus filius Nijcholai 

Wijchmans et Henricus de Kuijc aurifaber promiserunt indivisi super omnia 

Henrico de Uden LXX nu Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlems 

placken pro quolibet gulden ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes Heijme et Jacobus datum in profesto Nijcholai. 

 

BP 1184 f 234v 09 ma 07-12-1405. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus en de broers Henricus van Mulsen en 

Johannes, kvw Gerardus van Mulsen, beloofden aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 20 oude Franse schilden, met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Mulsen #filius quondam Henrici# et Henricus de Mulsen et 

Johannes fratres liberi quondam Gerardi de Mulsen promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc XX aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena unius aude scilt. 

Testes Dordrecht et Jordanus datum in profesto conceptionis. 

 

BP 1184 f 234v 10 wo 09-12-1405. 

Johannes die Yoede zvw Petrus en Johannes zvw Hubertus Steenwech beloofden 

aan Theodericus Goetscalc 40 nobel minus 14 gemene plakken, 36 botdrager 

voor 1 nobel gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406) te 

betalen. 

 

Johannes de! Yoede filius quondam Petri et Johannes filius quondam 

Huberti Steenwech (dg: XL nobel scilicet XXXVI boddreger pro quolibet 

nobel computato) promiserunt indivisi super omnia Theoderico Goetscalc XL 

nobel minus tamen XIIII gemeijn placken scilicet XXXVI boddreger pro 

quolibet ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Lu et 

Jacobus datum in crastino conceptionis beate Marie virginis. 

 

BP 1184 f 234v 11 ma 07-12-1405. 

Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic verkocht aan Godefridus van Zeelst 

zvw Gerardus (1) 1/8 deel dat aan haar behoort in (1a) een stuk land, gnd 

die Zwaelgart, 6 lopen groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Middacker, tussen Johannes die Laet enerzijds en wijlen Johannes Laureijns 

soen anderzijds, (1b) een stuk land, 2 lopen groot, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Midacker, tussen Bartholomeus zvw voornoemde Henricus 

enerzijds en wijlen voornoemde Johannes Laureijns soen anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1/8 

deel van een kamp, gnd den Hoernicsche Camp, in Gestel bij Herlaer, tussen 

een gemene weg enerzijds en Johannes van den Berch anderzijds, welk 1/8 

deel voornoemde Elizabeth voor voornoemde cijns had uitgegeven aan haar 

voornoemde broer Bartholomeus, {f.235r} de erfgoederen belast met (a) de 

grondcijns, (b) een b-erfpacht van ½ mud rogge, (c) een lijfpacht van 2 

zester rogge aan Jacobus van Mierde, (d) een lijfpacht van 2 zester rogge 

aan broeder Willelmus Meester. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici van den Hoernic cum tutore octavam partem 

ad se spectantem in pecia terre dicta die Zwaelgart sex lopinatas terre 

continente sita in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum 

Middacker inter hereditatem Johannis die Laet ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Laureijns soen ex alio atque in pecia terre duas 
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lopinatas continente sita in dicta parrochia ad locum dictum Midacker 

inter hereditatem Bartholomei filii predicti quondam Henrici ex uno et 

inter hereditatem dicti quondam Johannis Laureijns soen ex alio atque 

(dg: in quodam campo) item hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex (dg: quodam) #octava parte# campi 

dicti den Hoernicsche (dg: Canp) Camp siti in dicta parrrochia inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis van den Berch ex 

alio quam octavam partem dicta Elizabeth dederat ad censum dicto 

Bartholomeo suo fratri pro censu predicto 

 

1184 f.235r. 

 in profesto conceptionis Maria: maandag 07-12-1405. 

 quinta post conceptionis: donderdag 10-12-1405. 

 

BP 1184 f 235r 01 ma 07-12-1405. 

ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido de Zeelst filio quondam Gerardi 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu fundi [et] hereditaria paccione dimidii modii siliginis et 

vitali pensione (dg: dimidii modii siliginis Jacobo) duorum sextariorum 

siliginis Jacobo de Mierde et vitali pensione duorum sextariorum 

siliginis fratri Willelmo Meester (dg: exinde solvendis) ex dictis 

hereditatibus solvendis. Testes Jorden et Jacobus datum in profesto (dg: 

M) conceptionis. 

 

BP 1184 f 235r 02 do 10-12-1405. 

Johannes die Weert van Goirle zvw Willelmus zvw Johannes Willen soen 

verkocht aan Agnes dvw Walterus Weelmans (1) een beemd, in Goirle, tussen 

Willelmus van Oesterzeel enerzijds en Walterus van Goirle anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde Walterus tot aan erfgoed gnd die Donc, (2) een 

stuk land, gnd die Doeren Acker, in Goirle, beiderzijds tussen kvw 

voornoemde Walterus Weelmans, met een eind strekkend aan de weg gnd die 

Doeren Wech, en verkoper beloofde onder verband van een huis, hofstad en 

tuin, in Goirle, ter plaatse gnd die Hoevel, tussen Nijcholaus Dircs 

enerzijds en Johannes Arts anderzijds en onder verband van al zijn goederen 

lasten af te handelen, uitgezonderd (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Solvit VII grossos. 

Johannes die Weert van Goirle filius quondam Willelmi filii quondam 

Johannis Willen soen quoddam pratum situm in parrochia de Goirle inter 

hereditatem Willelmi #de# Oesterzeel ex uno et inter hereditatem Walteri 

de Goirle ex alio tendens (dg: a di) ab hereditate dicti Walteri ad 

hereditatem dictam die Donc item peciam terre #dictam die Doeren Acker# 

sitam in dicta parrochia inter hereditates liberorum quondam Walteri 

Weelmans ab utroque latere adiacentes tendentem cum uno fine ad viam 

dictam die Doeren Wech prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Agneti filie dicti quondam Walteri Weelmans promittens #+ {hier 

BP 1184 f 235r 03 invoegen}# super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: -o) censu (dg: f) domini nostri ducis et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco. Testes 

Johannes et Lu datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 235r 03 do 10-12-1405. 

+ {Invoegen in BP 1184 f 235r 02}. 

sub obligatione domus domistadii et orti sitorum in dicta parrochia ad 

locum dictum die Hoevel inter hereditatem Nijcholai Dircs ex uno et inter 

hereditatem (dg: Yde) #Johannis# Arts ex alio et sub obligatione omnium 

bonorum dicti venditoris. 
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BP 1184 f 235r 04 do 10-12-1405. 

Willelmus5 zv voornoemde Johannes Weert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius dicti Johannis Weert prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 235r 05 do 10-12-1405. 

Henricus van Ghisenrode vernaderde in aanwezigheid van Theodericus der 

Kijnder (1) een stuk land, gnd Vonderscoet, in Aelst, ter plaatse gnd 

Beerwinckel, tussen Johannes van Acht enerzijds en Henricus van den 

Polbroec anderzijds, met beide einden strekkend aan Nijcholaus Huben, (2) 

een stuk land, gnd die Vlascloet, in Aelst, in de Akkers aldaar, 

beiderzijds tussen kv Heijlwigis Jans, (3) een stuk land, 1½ lopen groot, 

in Aelst, in de Akkers aldaar, tussen voornoemde kinderen enerzijds en 

voornoemde Theodericus der Kijnder anderzijds, aan voornoemde Theodericus 

in pacht uitgegeven door Willelmus zvw Theodericus Moerkens. Theodericus 

week. Voornoemde Henricus droeg over. 

 

Solvit. 

Henricus de Ghisenrode #in presentia Theoderici der Kijnder# prebuit ad 

redimendum peciam (dg: p-) terre dictam Vonderscoet sitam in parrochia de 

Aelst ad locum dictum Beerwinckel inter hereditatem (dg: -s Nijc) 

Johannis de Acht ex uno et inter Henrici van den Polbroec ex alio 

tendentem cum utroque fine ad hereditatem Nijcholai Huben item peciam 

terre dictam die Vlascloet sitam in dicta parrochia in agris ibidem inter 

hereditates liberorum (dg: quondam) Heijlwigis Jans ex utroque latere 

coadiacentes atque peciam terre unam et dimidiam lopinatas continentem 

sitam in parrochia et agris predictis inter hereditatem dictorum 

liberorum ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici der Kijnder ex 

alio datas ad pactum dicto Theoderico a Willelmo filio quondam Theoderici 

Moerkens ut dicebat et Theodericus cessit et dictus Henricus supportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235r 06 do 10-12-1405. 

Johannes van Ghisenrode beloofde aan zijn broer Henricus van Ghisenrode een 

n-erfcijns van 40 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

al zijn goederen die hij heeft en zal verkrijgen, gelegen zowel onder Aelst 

en in Eghenrode en de dingbank van Heze en Leende als op verschillende 

paatsen onder de villicacio van Den Bosch. De brief overhandigen aan 

Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes de Ghisenrode promisit se daturum et soluturum Henrico de 

Ghisenrode suo fratri hereditarium censum XL aude scilde Francie (dg: j) 

hereditarie nativitatis Domini de et ex omnibus et singulis bonis suis 

(dg: quocumque loc) habitis et habendis quocumque locorum #tam# infra 

parrochiam de Aelst et in Eghenrode ac in jurisdictione de Heze et de 

Leende #quam in quibuscumque locis# (dg: aut) alibi infra villicacionem 

de Busco consistentibus sive sitis promittens super omnia habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. Tradatur littera Johanni. 

 

BP 1184 f 235r 07 do 10-12-1405. 

Rodolphus zv Baudewinus Her Rolofs soen droeg over aan Nijcholaus Scilder, 

tbv zijn zuster Lerija dvw Henricus Scilder, al zijn beesten, varend goed 

en onroerende en gerede goederen die hij heeft en zal verkrijgen. 

 

Rodolphus filius Baudewini Her Rolofs soen omnes et singulas suas bestias 

et bona pecoralia et quecumque sua bona mobilia et parata habita et 

                         
5 Een zoon van verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  15 

 

 

habenda legitime supportavit Nijcholao Scilder ad opus Lerije sue sororis 

filie quondam Henrici Scilder promittens super omnia warandiam. Testes 

Johannes et Lu datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 235r 08 do 10-12-1405. 

Johannes zvw Hubertus Becker droeg over aan Willelmus Sceellart 11 lopen 

rogge n-erfpacht, maat van Tilburg, uit een b-erfpacht van 19 lopen rogge, 

maat van Tilburg, welke pacht van 19 lopen Ghisbertus Becker met Lichtmis 

op de onderpanden moet leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit alle 

goederen, die aan voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders en uit alle goederen die aan hem waren gekomen na overlijden van 

zijn grootmoeder. 

 

Solvit IIII boddreger. 

Johannes filius quondam Huberti Becker XI lopinos siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Tilborch de hereditaria paccione XIX lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem (dg: n) XIX lopinorum siliginis 

Ghisbertus Becker solvere tenetur dicto Johanni hereditarie 

purificationis et supra bona infrascripta tradendam ex omnibus et 

singulis bonis dicto Johanni de morte suorum quondam parentum successione 

advolutis atque ex omnibus et singulis bonis dicto Johanni de morte sue 

avie advolvendis ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo Sceellart 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235r 09 do 10-12-1405. 

Johannes Hagart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hagart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235r 10 do 10-12-1405. 

Johannes die Brouwer van Oesterwijc beloofde aan Johannes Bije, tbv 

Zegherus zv Zegherus van Kuijc 45 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 9 plakken, met Pasen oover een 

jaar (zo 27-03-1407) te betalen. 

 

Johannes die Brouwer de Oesterwijc promisit super omnia Johanni Bije ad 

opus Zegheri filii Zegheri de Kuijc XLV novos Gelre gulden scilicet IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato #minus IX 

placken# a pasche proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

dg: da) supra. 

 

BP 1184 f 235r 11 do 10-12-1405. 

Gerardus Valken soen verkocht aan Johannes van Boningen Sijmons soen ½ 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Wachtelsname, tussen erfgoed van de 

kosterij van Maren enerzijds en erfg vw Henricus Veren Oden soen 

anderzijds, belast met de helft van 1½ vadem maasdijk, zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

(dg: dictus Johannes die Brouwer promisit super) Gerardus Valken soen 

dimidium juger terre situm in parrochia de Maren ad locum dictum 

Wachtelsname inter hereditatem matricularie de Maren ex uno et inter 

heredum quondam Henrici Veren Oden soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Boningen 

Sijmons soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis medietate unius et dimidie (dg: virgatarum) #vademen# aggeris 

Mose et aggeribus dictis zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235r 12 do 10-12-1405. 

Johannes die Brouwer van Oesterwijc beloofde aan Theodericus Jans soen van 
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Buechent 50 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen. 

 

Johannes die Brouwer de Oesterwijc promisit super omnia Theoderico Jans 

soen de Buechent L novos gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.235v. 

 quinta post conceptionis: donderdag 10-12-1405. 

 

BP 1184 f 235v 01 do 10-12-1405. 

Henricus van Goederheijle droeg over aan mr Johannes van Best een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Rodolphus zv Johannes Gherijs beloofd6 had 

met Sint-Jan 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 van Goederheijle verworven had van Egidius zv Egidius Zecker. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Henricus de Goederheijle (dg: tinctor) 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 de et ex 

domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstrate inter hereditatem 

quondam Arnoldi de Os ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

pastoris ex alio quem censum dictus (dg: quondam) Henricus de 

Goederheijle erga Egidium filium (dg: dicti) Egidii Zecker acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit magistro Johanni de Best cum 

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

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

Egidius datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 235v 02 do 10-12-1405. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven droeg over aan voornoemde mr Johannes van 

Best een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, die voornoemde Rodolphus zv 

Johannes Gherijs beloofd had met Sint-Jan te betalen aan Walterus zvw 

voornoemde Johannes Oem zvw Hermannus zvw Johannes Oems soen, gaande uit 

voornoemd huis en erf, welke cijns voornoemde Wiskinus verworven had van 

zijn zoon Theodericus Neve. Met achterstallige termijnen7. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven (dg: soen) hereditarium censum 

quatuor librarum dicte monete quem dictus Rodolphus promiserat se daturum 

et soluturum Waltero filio dicti quondam Johannis Oem hereditarie 

Johannis de et ex domo et area predicta quem censum dictus Wiskinus erga 

Theodericum (dg: fiu) Neve suum filium acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto magistro Johanni cum litteris et aliis et 

jure (dg: promittens) et cum arrestadiis promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 235v 03 do 10-12-1405. 

Voornoemde Wiskinus zvw Theodericus Neven droeg over aan voornoemde mr 

Johannes van Best voornoemd huis8 en erf, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Henricus van Goederheijle. 

 

                         
6 Zie ← BP 1179 p 705r 04 do 26-06-1393, belofte van de cijns. 
7 Zie ← BP 1182 p 666v 06 ma 19-12-1401, manen van 3 achterstallige jaren. 
8 Zie ← BP 1179 p 704v 11 do 26-06-1393, het huis was verkocht aan Rodolphus zv Johannes 
Gerijs. 
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Dictus Wiskinus dictam domum et aream venditam sibi ab Henrico de 

Goederheijle per judicem mediante sententia etc hereditarie supportavit 

dicto magistro Johanni cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 235v 04 do 10-12-1405. 

Henricus9 zv voornoemde Wiskinus zvw Theodericus Neven verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Henricus filius dicti Wiskini prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235v 05 do 10-12-1405. 

Rodolphus Rover zvw Arnoldus van der Bolst droeg over aan voornoemde mr 

Johannes van Best (1) de helft die aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn broer Arnoldus van der Bolst zvw voornoemde Arnoldus van der Bolst in 

een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, die voornoemde Rodolphus zv 

Johannes Gherijs beloofd10 had met Sint-Jan te betalen aan Johannes zvw 

Johannes zvw Hermannus zvw Johannes Oems soen, gaande uit voornoemd huis en 

erf, welke cijns wijlen voornoemde Arnoldus van der Bolst verworven had van 

voornoemde Johannes zvw Johannes Oem, (2) de helft die aan hem gekomen was 

na overlijden van zijn voornoemde broer Arnoldus van der Bolst in voornoemd 

huis11 en erf, welk huis en erf voornoemde Arnoldus verworven had van 

voornoemde Rodolphus zv Johannes Gherijs. Met achterstallige termijnen. 

 

Rodolphus Rover filius quondam Arnoldi van der Bolst medietatem sibi de 

morte quondam Arnoldi van der Bolst sui fratris filii dicti quondam 

Arnoldi van der Bolst successione advolutam in hereditario censu quatuor 

librarum dicte monete quem dictus Rodolphus filius Johannis Gherijs 

promiserat se daturum et soluturum (dg: dicto) Johanni (dg: Oem) filio 

quondam Johannis Oem filii quondam Hermanni (dg: Oem) filii quondam 

Johannis Oems soen hereditarie Johannis ex domo et area predicta (dg: 

atque medietatem sibi de morte dicti quondam Arnoldi successione 

advolutam) et quem censum dictus quondam Arnoldus van der Bolst erga 

dictum Johannem filium quondam Johannis Oem acquisierat prout in litteris 

atque medietatem sibi de morte dicti quondam Arnoldi van der Bolst (dg: 

successione) sui fratris successione advolutam in domo et area predicta 

quam domum et aream #dictus Arnoldus# erga predictum Rodolphum filium 

Johannis Gherijs acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto magistro Johanni #cum litteris et aliis et jure et cum arrestadiis# 

promittens super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam (dg: Joh) Arnoldi van der 

Bolst sui fratris et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235v 06 do 10-12-1405. 

Conrardus van Geffen snijder zvw Johannes van Geffen en zijn zuster 

Gertrudis dvw voornoemde Johannes droegen over aan voornoemde mr Johannes 

van Best de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van hun zuster 

Ermgardis evw voornoemde Arnoldus van der Bolst in voornoemde cijns12, 

huis13 en erf. 

 

Conrardus de Geffen (dg: filius) sartor filius quondam Johannis de Geffen 

et Gertrudis eius soror filia dicti quondam Johannis #cum tutore# 

medietatem ipsis de morte quondam Ermgardis eorum sororis (dg: filie 

dicti) uxoris olim dicti quondam Arnoldi successione advolutam in dicto 

censu et in domo et area predicta hereditarie supportaverunt dicto 

                         
9 Een zoon van de verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
10 Zie ← BP 1179 p 705r 05 do 26-06-1393, belofte van de erfcijns. 
11 Zie ← BP 1179 p 704v 11 do 26-06-1393, verkoop van het huis. 
12 Zie ← BP 1179 p 705r 05 do 26-06-1393, belofte van de erfcijns. 
13 Zie ← BP 1179 p 704v 11 do 26-06-1393, verkoop van het huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  18 

 

 

magistro cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dictorum quondam (dg: j) Arnoldi et Ermgardis et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235v 07 do 10-12-1405. 

Alardus van Berlikem beloofde aan Henricus van Goderheijle, Wiskinus zv 

Theodericus Neven en Conrardus van Geffen snijder 100 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus, 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 Hollandse gulden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Alardus de Berlikem promisit super omnia Henrico de Goderheijle Wiskino 

filio Theoderici Neven et Conrardo de Geffen sartori centum Hollant 

gulden monete comitis Willelmi scilicet uno Engels nobel #{in linker 

marge:} vel valorem# pro tribus Hollant gulden computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235v 08 do 10-12-1405. 

Johannes van Hemert en Petrus Becker zvw Petrus die Heirde beloofden aan 

Johannes van den Hoevel Jan Zerijs soen 26 nieuwe Gelderse gulden 9 

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

betalen. 

 

-. 

Johannes van Hemert et Petrus Becker filius quondam Petri die Heirde 

promiserunt indivisi super omnia Johanni van den Hoevel Jan Zerijs soen 

XXVI nu gulden scilicet IX boddreger (dg: vel) pro quolibet gulden 

computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 235v 09 do 10-12-1405. 

Ghibo van der Voert zv Henricus van Zitart verkocht aan Theodericus van 

Zanthen een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

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

uit (1) 4 lopen land, gnd die Hoppenstrepe, in {f.236r} Heeswijk, naast de 

plaats gnd die Voert, tussen Henricus van der Voert bv voornoemde verkoper 

enerzijds en Elizabeth wv Walterus Wever anderzijds, (2) de helft die aan 

voornoemde verkoper behoort in een stuk beemd, in Schijndel, tussen 

Elizabeth dvw Arnoldus Hadewigen soen enerzijds en erfgoed gnd Mengersdonc 

behorend aan Johannes van den Reec anderzijds, met een eind strekkend aan 

het water gnd die Aa, de 4 lopen land reeds belast met 4 cijnshoenderen en 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, en voornoemde helft van de beemd met een 

b-erfcijns van 3 schelling gemeen paijment. 

 

Ghibo van der Voert filius (dg: quond) Henrici de Zitart hereditarie 

vendidit Theoderico de Zanthen hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex quatuor lopinatis terre dictis die Hoppenstrepe sitis in 

 

1184 f.236r. 

 quinta post conceptionis: donderdag 10-12-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis decembris die Xma: donderdag 10-12-1405. 

 

BP 1184 f 236r 01 do 10-12-1405. 

Solvit II boddreger. 

parrochia de Hezewijc juxta locum dictum die Voert inter hereditatem 

Henrici van der Voert fratris dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Walteri Wever ex alio atque ex 

medietate ad dictum venditorem spectante in pecia prati sita in parrochia 

#de Scijnle# (dg: et loco predictis) inter hereditatem Elizabeth filie 

quondam Arnoldi Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem dictam 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  19 

 

 

Mengersdonc ad Johannem van den Reec spectantem (dg: inter hereditatem) 

ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quatuor pullis censualibus et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis ex dictis quatuor lopinatis terre et hereditario 

censu trium solidorum communis pagamenti ex dicta medietate pecie prati 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum 

quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 236r 02 do 10-12-1405. 

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

02-02-1406), met 30 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 

de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van hr Gerlacus van Ghemert en Walterus Coelen. 

 

{In linker marge}. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXX novis gulden IX boddreger pro quolibet gulden computato et cum 

paccione anni redemptionis ut in forma anno CCCCmo quinto mensis 

decembris die Xma hora vesperarum presentibus domino Gerlaco de Ghemert 

et Waltero Coelen actum in camera. 

 

BP 1184 f 236r 03 do 10-12-1405. 

Jutta wv Petrus nzvw Bertrammus Jans soen van Helvoert verkocht aan de 

broers Godescalcus en Henricus, kvw Willelmus van den Stake, (1) de helft 

die aan haar behoort in de helft van ¼ deel dat aan Johannes Noppen 

behoorde, in de Vughterdijk, om die te onderhouden met de voorwaarden en 

verplichtingen die bij eerstgenoemde helft behoren, en met het recht dat 

bij eerstgenoemde helft behoort in het weggeld, welke helft van het ¼ deel 

wijlen voornoemde Petrus gekocht had van Johannes Bulle, (2) het recht dat 

aan haar behoort in een beemd die gelegen is naast voornoemde Vughterdijk, 

aan de kant rchting Herlaer, tussen het gemene water enerzijds en 

voornoemde dijk anderzijds. 

 

Jutta relicta quondam Petri filii naturalis quondam Bertrammi Jans soen 

de Helvoert cum tutore medietatem ad se (dg: spectantem) jure hereditario 

spectantem in medietate quarte partis que ad Johannem Noppen spectabat in 

aggere Vuchtensi videlicet medietatem illius medietatis dicte quarte 

partis aggeris jamdicti tenendi aggerandi procurandi et conservandi cum 

omnibus et singulis attinentiis conditionibus et obligationibus ad ipsam 

medietatem primodictam pertinentibus et cum jure ad ipsam medietatem 

primodictam spectante in pecunia pro mercede operis huiusmodi (dg: ?an) 

aggeris recipienda et ad huiusmodi aggerem deputata de pecunia dicta 

communiter wechgelt quam medietatem dicte quarte partis (dg: d) dictus 

quondam Petrus erga Johannem Bulle acquisierat emendo prout in litteris 

(dg: hereditarie supportavit Godescalco et Henrico) atque totum jus ad 

ipsam spectans in quodam prato sito (dg: in a) juxta dictum aggerem 

Vuchtensem in latere versus Herlaer inter communem aquam ex uno et inter 

predictum aggerem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Godescalco et 

Henrico fratribus liberis quondam Willelmi van den Stake supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Solvit II boddreger. 

 

BP 1184 f 236r 04 do 10-12-1405. 

Johannes Groet van Herlaer ev Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde priester 

droeg over aan Erardus gnd Erijts soen een stuk beemd, 5 dagmaten groot, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Noertbroec, ter plaatse gnd die Brant, tussen 

erfg vw Oda Nerings enerzijds en kinderen gnd Brabants Kijnder anderzijds, 

welk stuk beemd wijlen voornoemde hr Adam van Mierde verworven had van 
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voornoemde Erardus. 

 

Johannes Groet de Herlaer maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie legitime domini quondam Ade de Mierde presbitri peciam prati 

quinque diurnatas prati continentem sitam in parrochia de Helvoert ad 

locum dictum Noertbroec in loco dicto die Brant inter hereditatem heredum 

quondam Ode Nerings ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Brabants Kijnder ex alio quam peciam prati dictus quondam dominus Adam de 

Mierde erga Erardum dictum Erijts soen acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Erardo promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam domini Ade et 

suorum heredum et successorum deponere. Testes (dg: datum supra). 

{In de linker marge een verticale haal naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 236r 05 do 10-12-1405. 

Bodo zvw Johannes van der Heggen, Willelmus Rijcouts soen van der Voert, 

Henricus van der Voert zvw Arnoldus Voertman, Rijcoldus Lambrechts soen en 

Godefridus Jordans soen beloofden aan Emondus Emonds soen van Ghemert 38 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft 

te betalen met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) en de andere helft 

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

 

Bodo filius quondam Johannis van der Heggen Willelmus Rijcouts soen van 

der Voert Henricus van der Voert filius quondam Arnoldi Voertman 

Rijcoldus Lambrechts soen #et# Godefridus (dg: Lamb) Jordans soen 

promiserunt indivisi super omnia Emondo Emonds soen de Ghemert XXXVIII 

gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

mediatim (dg: Remigii) #Martini# proxime futurum et mediatim a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Jorden et 

Gheel datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 236r 06 do 10-12-1405. 

Wellinus zv Johannes zvw Willelmus Roefs soen van Eijndoven maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, aan wijlen Wellinus Scilder grootvader van eerstgenoemde 

Wellinus verkocht door Gerardus Brenthen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

Solvit II grossos. 

Wellinus filius Johannis filii quondam Willelmi Roefs soen de Eijndoven 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini venditum (dg: dicto) Wellino quondam Scilder avo primodicti 

Wellini a Gerardo Brenthen prout in litteris !prout in litteris (dg: 

hereditarie) monuit de 3 annis. Testes datum supra. Tradatur dicto 

Johanni suo !fratri. 

 

BP 1184 f 236r 07 do 10-12-1405. 

Henricus Buekentop droeg over aan Johannes Loeken zvw Gerardus van den Ham 

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

Beerlikem enerzijds en de gemeint anderzijds, welke cijns voornoemde 

Henricus Buekentop gerechtelijk gekocht had van Arnoldus Rover Boest. 

 

Solvit II boddreger. 

Henricus Buekentop quendam campum situm in parrochia de Beerlikem in loco 

dicto Mijddelrode inter hereditatem Johannis de Beerlikem ex uno et inter 

communitatem ex alio quem censum dictus Henricus Buekentop erga Arnoldum 

Rover Boest per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Loeken 

filio quondam Gerardi van den Ham cum litteris et jure promittens super 

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

 

1184 f.236v. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1405. 

 in profesto Lucie: zaterdag 12-12-1405. 

 

BP 1184 f 236v 01 vr 11-12-1405. 

Reijnkinus Tijmmerman zv Reijmboldus van Geffen beloofde aan Bartholomeus 

Spijerinc 27 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Reijnkinus Tijmmerman filius Reijmboldi de Geffen promisit super omnia 

Bartholomeo Spijerinc XXVII gulden scilicet novem boddreger vel X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Jorden et Lu datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 236v 02 vr 11-12-1405. 

Hubertus van Orthen ev Elizabeth dv Theodericus Schout, door voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Luijtgardis dvw Arnoldus 

Clueckinc, verkocht aan Henricus nzvw Willelmus van den Kelre een huis en 

erf dat twee kamers of huizingen bevatte, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Markt naar de Kolperstraat, tussen het huis van Eijnskinus 

Cuper enerzijds en het huis van Henricus Meelman anderzijds, welk 

eerstgenoemd huis en erf wijlen voornoemde Arnoldus Clueckinc in cijns 

verkregen had van Egidius zvw Egidius van Mechelinea oudekleerhersteller, 

en dat wijlen Henricus van Hees snijder en zijn vrouw voornoemde Elizabeth 

tezamen hadden bezeten, met het recht dat bij eerstgenoemd huis en erf 

hoort in muren van dit huis en erf, zoals voornoemde Henricus eerstgenoemd 

huis en erf bezat en erin was overleden. Zou eerstgenoemd huis en erf met 

méér belast zijn dan 3 pond 10 schelling b-erfcijns en een b-erfpacht van 1 

zester rogge, dan zal verkoper dat afhandelen. 

 

Hubertus de Orthen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

(dg: j) Theoderici Schout ab ipso Theoderico et quondam Luijtgarde eius 

uxore filia quondam Arnoldi Clueckinc pariter genite domum et aream (dg: 

sit) que duas cameras seu mansiones (dg: continens) habere consueverat 

sitam in Busco in vico tendente de foro versus vicum dictum Colperstraet 

inter domum Eijnskini Cuper (dg: ex) et inter domum Henrici Meelman quam 

domum et aream primodictam dictus quondam Arnoldus Clueckinc erga Egidium 

filium quondam Egidii de Mechelinea reparatoris veterum vestium ad censum 

acquisierat prout in litteris (dg: simul cum jure ad) quam domum et aream 

Henricus quondam de Hees sartor et dicta Elizabeth eius uxor #simul# 

possidere consueverant simul cum toto jure ad ipsam domum et aream 

primodictam spectante in muris domus et aree predicte atque cum (dg: 

onere et condi dictis onraet et) conditionibus (dg: et) oneribus et 

obligationibus (dg: in) contentis in litteris mentionem de huiusmodi 

muris facientibus et desuper confectis prout Henricus predictus huiusmodi 

domum et aream cum suis muris et attinentiis possidere consueverat et in 

eisdem decessit ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: van) filio 

naturali quondam Willelmi van den Kelre supportavit cum omnibus litteris 

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

et dicte Elizabeth sue uxoris et dicti quondam Henrici deponere promisit 

insuper super omnia si #ad presens# ex (dg: dicta) premissis plus esse 

solvendum hereditarie quam tres libre et X solidi hereditarii census 

monete et quam hereditaria paccio unius sextarii siliginis quod illud 

omnino deponet. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 236v 03 vr 11-12-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 35 Engelse nobel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 
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Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXXV Engels nobel vel 

valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 236v 04 vr 11-12-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 35 Engelse nobel of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXXV Engels nobel vel 

valorem ad Remigii prxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 236v 05 za 12-12-1405. 

Destijds had mr Theodericus zv Theodericus van Rode snijder overgedragen 

aan Petrus Pepercoren alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van Lambertus van der Rijt en zijn vrouw Heijlwigis Cupers, 

grootouders van voornoemde mr. Theodericus. Vervolgens had voornoemde 

Petrus Pepercoren die goederen overgedragen aan Theodericus van Rode. 

Voornoemde Theodericus van Rode verkocht thans aan Johannes Bruijt poorter 

van Keulen, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Lambertus van 

der Rijt, 1/5 deel, dat aan zijn voornoemde zoon mr Theodericus gekomen was 

na overlijden van zijn voornoemde grootmoeder Heijlwigis Cupers, in de 

helft van een erfgoed, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Willelmus Qaudemaet enerzijds en erfgoed van Johannes van Os 

anderzijds, te weten in de helft naast voornoemd erfgoed van wijlen 

Willelmus Quademaet. 

 

Notum sit universis quod cum magister Theodericus filius Theoderici de 

Rode sartoris omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata quocumque locorum consistentia sive sita sibi de morte quondam 

Lamberti van der Rijt et quondam Heijlwigis Cupers uxoris olim eiusdem 

Lamberti avi et avie olim dicti magistri Theoderici successione advoluta 

hereditarie supportasset Petro Pepercoren prout in litteris et cum deinde 

dictus Petrus dicta bona omnia hereditarie supportasset Theoderico de 

Rode predicto prout in litteris constitutus dictus Theodericus de Rode 

quintam partem que (dg: dci) predicto magistro Theoderico suo filio de 

morte dicte quondam Heijlwigis Cupers eius avie successione fuerat 

advoluta in medietate cuiusdam hereditatis site in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem quondam Willelmi Qaudemaet ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) Johannis de Os ex alio scilicet in illa medietate 

que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti quondam Willelmi 

Quademaet ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Bruijt burgensi 

Coloniensi #ad opus sui et (dg: H)# et Heijlwigis eius uxoris filie dicti 

quondam Lamberti (dg: cum) supportavit cum litteris et aliis et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti magistri Theoderici deponere. Testes Jorden et Jacobus datum 

in profesto Lucie. 

 

BP 1184 f 236v 06 za 12-12-1405. 

Hilla dv Theodericus van Rode snijder verkocht aan voornoemde Johannes 

Bruijt poorter van Keulen, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Lambertus 

van der Rijt, ¼ deel dat aan voornoemde Hilla behoort in voornoemde helft 

van het huis en erf. 

 

Hilla filia Theoderici de Rode (dg: quintam quartam terciam) sartoris cum 

tutore quartam partem ad se spectantem in dicta medietate domus et aree 

hereditarie vendidit dicto Johanni #ad opus sui et# Heijlwigis #sue 

uxoris# promittens cum tutore super omnia warandiam de obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 236v 07 za 12-12-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Theodericus van Rode 22 gulden, 

9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 
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aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Dictus Johannes (dg: et Heijlwigis) promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico de Rode predicto XXII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 236v 08 za 12-12-1405. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Theodericus 44 gulden van 

dezelfde waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Dictus (dg: debitores) #Johannes# promiserunt (dg: indivisi) super omnia 

dicto Theoderico XLIIII gulden similis valoris ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 236v 09 za 12-12-1405. 

Johannes van der Dussen beloofde aan Theodericus van Engelant 266 nieuwe 

Gelderse gulden en 24 gemene plakken, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis over een jaar (za 

25-12-1406) en de andere helft met Kerstmis over 2 jaar (zo 25-12-1407). 

 

Johannes van der Dussen promisit super omnia Theoderico de Engelant CC 

LXVI nu Gelre gulden et XXIIII gemeijn placken scilicet IX boddreger !pro 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden (dg: ad Ka) mediatim (dg: 

Katherine) #a nativitatis# proxime futuro #ultra annum# et mediatim a 

(dg: Katherine) #nativitatis Domini# proxime futuro ultra (dg: annum) 

#duos annos# persolvendos. Testes Jorden et Jacobus datum in profesto 

Lucie. 

 

BP 1184 f 236v 10 za 12-12-1405. 

Voornoemde Johannes van der Dussen beloofde aan Johannes van Engelant 133 

gulden en 12 gemene plakken zoals hierboven, een helft te betalen met 

Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) en de andere helft met Kerstmis over 

2 jaar (zo 25-12-1407). 

 

Dictus Johannes promisit super omnia Johanni de Engelant centum XXXIII 

#gulden# et XII communem placken ut supra ad dictos terminos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.237r. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1405. 

 in profesto Lucie: zaterdag 12-12-1405. 

 

BP 1184 f 237r 01 vr 11-12-1405. 

Walterus zvw Johannes Metten soen van Best verkocht aan Henricus zvw 

Mijchael zvw Johannes Tempelaer van Wetten een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

land, in Hees, ter plaatse gnd Loesbroec, tussen eertijds Willelmus van 

Kriekenbeek nu Gerardus Heer enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, 

reeds belast met (1) de hertogencijns, (2) 5 schelling aan het kapittel in 

Den Bosch, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Walterus filius quondam Johannis Metten soen van Best hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Mijchaelis filii quondam Johannis 

Tempelaer de Wetten hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie pruficationis et in Busco tradendam ex 

pecia terre sita in parrochia de Hees ad locum dictum Loesbroec inter 

hereditatem (dg: Willelmi de Kree Kee) dudum Willelmi de Kriekenbeek nunc 

ad Gerardum Heer spectantem ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et #aliam# obligationem 

deponere exceptis censu domini nostri ducis et quinque solidis capitulo 
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in Busco atque hereditaria paccione unius modii siliginis exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum sexta post 

conceptionis. 

 

BP 1184 f 237r 02 vr 11-12-1405. 

Willelmus Loijer beloofde aan Godefridus Cuper 10½ nobel, 36 botdrager of 

52 Vlaamse plakken voor 1 nobel gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 

23-02-1406) te betalen. 

 

Willelmus Loijer promisit super omnia Godefrido Cuper decem et dimidium 

nobel scilicet XXXVI boddreger vel LII Vlemsche groet pro quolibet nobel 

ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Gheel 

datum supra. 

 

BP 1184 f 237r 03 za 12-12-1405. 

Goeswinus Steenwech en Johannes Heijme zvw Arnoldus Heijme verklaarden 

contracten te hebben gemaakt mbt het huwelijk tussen voornoemde Johannes 

Heijme en jkvr Sophija dv voornoemde Goeswinus, volgens Bosch recht, te 

weten dat voornoemde Goeswinus zal geven 25 oude schilden erfcijns, een 

hoeve, in Udenhout, naast de molen aldaar, met de beesten die erop staan en 

met het toebehoren, en 24 bunder moer en heide, in de dingbank van Loen, 

met voorwaarde {niet afgewerkt contract}. 

 

Goeswinus Steenwech et Johannes Heijme filius quondam Arnoldi Heijme 

palam recognoverunt se conventiones ac contractus infrascriptos super 

matrimonio inter dictum Johannem Heijme et (dg: Sop) domicellam Sophijam 

filiam dicti Goeswini mutuo fecisse (dg: videlicet) servandos et 

adimplendos ad jus opidi de Busco videlicet quod dictus Goeswinus dabit 
!dictus Goeswinus dabit (dg: hereditarium c) XXV aude scilde hereditarii 

census annuatim et hereditarie atque quendam mansum situm in Udenhout 

juxta molendinum ibidem simul cum bestiis (dg: et ac) supra eundem mansum 

consistentibus et cum attinentiis dicti mansi universis ibidem sitis 

atque XXIIII bonaria hereditatis dicte moer et merice sita in 

jurisdictione de Loen tali conditione. 

 

BP 1184 f 237r 04 za 12-12-1405. 

Goeswinus Steenwech schonk aan Johannes Heijme zvw Arnoldus Heijme en jkvr 

Sophija dv voornoemde Goeswinus Steenwech (1) 23 oude schilden n-erfcijns 

uit een b-erfcijns van 25 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit de goederen gnd te Esdonc, in Gemert, welke cijns van 25 oude schilden 

tezamen met een b-erfcijns van 21 oude schilden en een b-erfcijns van 10 

pond 10 schelling geld Theodericus van Ghemert geschonken had aan Goeswinus 

Steenwech zv Henricus zv Goeswinus Steenwech en zijn vrouw Bela dv 

voornoemde Theodericus, (2) een b-erfcijns van 2 oude Franse schilden, 

welke cijns de broers Theodericus, Johannes, Walterus Spijrinc en 

Godefridus, kvw Theodericus van Ghemert, beloofd hadden aan Goeswinus 

Steenwech, met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen gnd het Hofgoet, 

van wijlen Theodericus van Ghemert, in Gemert, voor de brug, en uit het 

toebehoren en de rechten van die goederen, (3) een hoeve in Udenhout, met 

toebehoren, zoals de hoevenaar die thans bezit, en 24 bunder, deels heide 

en deels moer, naast Loen, welke hoeve met toebehoren en 24 bunder tezamen 

met andere goederen aan Mechtildis dvw Jacobus Coptiten na erfdeling waren 

gekomen. Lasten van de kant van eerstgenoemde Goeswinus Steenwech en zijn 

moeder Delijana worden afgehandeld. En voornoemde Goeswinus Steenwech, voor 

zich en zijn kinderen Theodericus en Henricus, en zijn kinderen Nijcholaus 

en Goeswinus beloofden dat, ingeval voornoemde jkvr Sophija zou overlijden 

terwijl haar vader Goeswinus nog leeft, dat dan voornoemde Johannes Heijme 

zijn vruchtgebruik in het voornoemde zal hebben. En zou het gebeuren dat 

voornoemde jkvr Sophija overlijdt en dan wettig nageslacht, bij haar 

verwekt door voornoemde Johannes Heijme, achterlaat, en zou voornoemde 

Johannes dan deelnemen aan de deling van de goederen van voornoemde 
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Goeswinus en zijn moeder jkvr Delijana nadat die overleden zouden zijn, en 

zou dan na die deling voornoemd wettig nageslacht overlijden, dan behoudt 

Johannes Heijme, als hij dan leeft, zijn vruchtgebruik. 

 

Goeswinus Steenwech (dg: hereditarium censum) XXIII aude scilde 

hereditarii census de hereditario censu XXV aude scilde solvendo 

hereditarie purificationis ex bonis dictis te Esdonc sitis in 

jurisdictione de Ghemert atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus quem censum XXV aude scilde 

simul cum hereditario censu XXI aude scilde et cum hereditario censu X 

librarum et X solidorum monete Theodericus de Ghemert supportaverat 

Goeswino Steenwech filio Henrici filii Goeswini Steenwech cum Bela sua 

uxore filia dicti Theoderici nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in 

litteris item hereditarium censum duorum aude scilde (dg: j) monete 

Francie quem censum Theodericus Johannes Walterus Spijrinc et Godefridus 

fratres liberi quondam Theoderici de Ghemert promiserunt se daturos et 

soluturos Goeswino Steenwech hereditarie purificationis ex bonis dictis 

tHofgoet quondam Theoderici de Ghemert sitis in jurisdictione de Ghemert 

ante pontem et ex attinentiis et juribus dictorum bonorum singulis et 

universis prout in litteris item quendam mansum situm in Udenhout cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus prout colonus 

eiusdem mansi dictum mansum cum suis attinentiis predictis ad presens sub 

sua cultura possidet atque XXIIII bonaria partim merice et partim 

hereditatis dicte moer sita juxta Loen cum suis attinentiis singulis et 

universis (dg: quem) qui mansus cum attinentiis et XXIIII bonaria cum 

suis attinentiis simul cum aliis bonis Mechtildi filie (dg: Jacobi) 

quondam Jacobi Coptiten mediante divisione hereditaria inter eam et suos 

in hoc heredes cesserunt in partem prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Heijme filio quondam Arnoldi Heijme (dg: cum litteris 

et jure) cum domicella Sophija filia dicti Goeswini Steenwech nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris et jure occacione promittens 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) et 

impetitionem ex parte sui et Delijane sue matris #deponere# promisit 

insuper dictus Goeswinus pro se et pro (dg: Th Henr) Theoderico et 

Henrico suis liberis #et Nijcholaus et Goeswinus liberi dicti Goeswini 

super omnia# si contigerit aut acciderit dictam domicellan Sophijam 

decedere dicto Goeswino suo patre supervivo remanente quod hoc seu 

huiusmodi decessus non nocebit aut aliquod impedimentum erit dicto 

Johanni Heijme quin idem Johannes libere possidebit et habebit suum 

usufructum in censibus et bonis predictis eidem ut premittitur 

supportatis et si acciderit dictam domicellam Sophijam decedere ut 

premittitur et prolem legitimam ab ea et dicto Johanne Heijme pariter 

generandam post se reliquerit supervivam et idem Johannes tunc venerit 

cum prole sua ad (dg: communem) divisionem de bonis dicti Goeswini et 

domicelle Delijane sue matris post decessum eorundem Goeswini et 

domicelle Delijane faciendam et huiusmodi bona condiviserint et post 

huiusmodi divisionem dicta proles legitima decesserit (dg: anteq) dicto 

Johanni Heijme tamen supervivo remanente quod adhuc illo decessu (dg: non 

obstante) et divisione non obstantibus dictus Heijme suum usufructum 

habebit et possidebit in dictis bonis eidem ut dictum est supportatis. 

Testes Jorden Heijme et Jacobus datum in profesto Lucie. 

 

1184 f.237v. 

 in profesto Lucie: zaterdag 12-12-1405. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1405. 

 

BP 1184 f 237v 01 za 12-12-1405. 

De broers Arnoldus Heijme en Henricus Heijme, kvw Arnoldus Heijme, 

beloofden aan Goeswinus Steenwech dat, ingeval hun broer Johannes Heijme 

zou overlijden terwijl dan jkvr Sophija dv voornoemde Goeswinus leeft, dat 
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zij dan zullen toestaan dat voornoemde Sophija het vruchtgebruik heeft in 

de feodale goederen van voornoemde Johannes, gelegen in Sint-Oedenrode, gnd 

het Goet ten Huls, behalve dat dan voornoemde Sophija de lasten gnd 

hegewede en diensten die bij die goederen horen voor haar rekening neemt. 

 

Arnoldus Heijme ?ende Henricus Heijme fratres liberi quondam Arnoldi 

Heijme promiserunt indivisi super omnia Goeswino Steenwech si acciderit 

Johannem (dg: de) Heijme eorum fratrem decedere domicella Sophija filia 

dicti Goeswini superviva remanente quod tunc (dg: dicta Sophija) dicti 

Arnoldus et Henricus dictam Sophijam permittent pacifice possidere et 

habere suum usufructum in bonis feodalibus dicti Johannis sitis in 

parrochia de Rode sancte Ode dictis communiter tGoet ten Huls salvo quod 

tunc dicta Sophija solvet onera dicta hegewede et servicia ad dicta bona 

pertinentia etc. Testes Jorden et Heijme et Jacobus datum in profesto 

Lucie. 

 

BP 1184 f 237v 02 za 12-12-1405. 

Voornoemde Henricus Heijme beloofde aan voornoemde Goeswinus Steenwech dat 

ingeval zijn broer Johannes Heijme zou overlijden en wettig mannelijk 

nageslacht door voornoemde Johannes verwekt bij voornoemde Sophija zou 

achterlaten, dat dan dat mannelijk nageslacht in hetzelfde recht zal staan 

mbt de feodale goederen die Arnoldus Heijme nalaat, waarin Johannes Heijme 

zal staan als voornoemde Arnoldus wettig nageslacht zou achterlaten, op 

welke goederen voornoemde Henricus en Johannes recht zullen hebben {Niet 

afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dictus Henricus Heijme promisit super omnia dicto Goeswino si contigerit 

Johannem #Heijme# suum fratrem decedere et post se prolem legitimam 

masculinam ab eodem Johanne et dicta Sophija generandam relinquere 

supervivam quod huiusmodi proles masculina stabit et permanebit (dg: et) 

in omni eo jure (dg: in quo dictus Johannes Heijme eius frater stare) 

quoad bona feodalia que Arnoldus Heijme post se relinquet (dg: si) in quo 

jure (dg: dictus) Johannes Heijme eius frater staret si idem Arnoldus 

prolem legitimam (dg: post se non) ab eo #Arnoldo# generandam post se 

(dg: reliqu) reliquerit supervivam ad que bona feodalia dicti Henricus et 

Johannes jus haberent quovis modo atque occacione quarumcumque litterarum 

scabinorum de Busco super hoc confectarum ut dicebat. {Hierna is ruimte 

vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 237v 03 za 12-12-1405. 

Walterus zvw Johannes Metten soen van Best en zijn zoon Johannes beloofden 

aan Gerardus van Houbraken, gedurende 7 jaar ingaande Allerheiligen 

aanstaande (ma 01-11-1406), elk jaar met Allerheiligen 6 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, te betalen voor het eerst 

met Allerheiligen aanstaande. 

 

-. 

Walterus filius quondam Johannis Metten soen van Best (dg: promisit) et 

Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia #se daturos et 

soluturos# Gerardo de Houbraken (dg: ad) ad spacium septem annorum festum 

omnium sanctorum proxime futurorum sine medio sequentium anno quolibet 

dicto spacio durante sex nu Gelre scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato in festo omnium sanctorum et pro primo termino 

in festo omnium sanctorum proxime futuro et sic deinceps. Testes 

Dordrecht et Gheel datum in profesto Lucie. 

 

BP 1184 f 237v 04 za 12-12-1405. 

Elizabeth, dvw Johannes Verdonc de oudere en wv Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini, droeg over aan Arnoldus van Os bontwerker een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit de helft, die aan 
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Johannes Verdonc de jongere behoort, van een huis en erf van wijlen 

Johannes Haveloes, in Den Bosch, aan de Kerkstraat, te weten uit de helft 

die aan voornoemde Johannes Verdonc de jongere gekomen is na erfdeling met 

zijn zwager Arnoldus Moddart, welke cijns Johannes Verdonc de oudere 

gekocht had van voornoemde Johannes Verdonc de jongere, en welke cijns aan 

voornoemde Elizabeth toen ze weduwe was gekomen is na overlijden van haar 

voornoemde vader Johannes. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis Verdonc senioris #relicta quondam 

Willelmi (dg: Ar) filii Arnoldi Tielkini# cum tutore hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie Martini hyemalis de quadam 

medietate ad Johannem Verdonc juniorem spectante domus et aree quondam 

Johannis Haveloes sita in Busco ad vicum ecclesie scilicet de illa 

medietate que dicto Johanni Verdonc juniori erga Arnoldum Moddart suum 

sororium quadam divisione hereditaria inter ipsos habita cessit in partem 

quem censum Johannes Verdonc senior erga dictum Johannem Verdonc juniorem 

emendo acquisierat prout in litteris et qui census dicte Elizabeth in 

sede sue viduitatis de morte dicti quondam Johannis sui patris (dg: 

cessit) successione advolutus est ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo de Os pellifici cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum 

deponere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 237v 05 za 12-12-1405. 

Voornoemde Elizabeth, dvw Johannes Verdonc de oudere en wv Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, droeg over aan voornoemde Arnoldus van Os bontwerker 

(dg: 40 schelling geld) de helft van een b-erfcijns van 4 pond geld, een 

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

een huis en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Petrus 

van Loen snijder enerzijds en erfgoed van Godefridus Dochnode anderzijds, 

welke cijns van 4 pond Willelmus zvw Arnoldus Tielkini verworven14 had van 

Lambertus zvw Nijcholaus van Goijderheijle, te weten de 40 schelling die 

met Sint-Jan moeten worden betaald, en die nu aan voornoemde Elizabeth 

behoren. 

 

Dicta Elizabeth #(dg: XL solidos monete) medietatem hereditarii census 

monete de# hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area (dg: et) sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Petri de Loen sartoris ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Dochnode ex alio quem censum quatuor librarum 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini erga Lambertum filium quondam 

(dg: j) Nijcholai de Goijderheijle acquisierat prout in litteris et #{in 

linker marge:} scilicet illos XL solidos qui sunt solvendi Johannis# 

#quos XL solidos hereditarii# (dg: quem) census (dg: -m) quatuor librarum 

dicte Elizabeth nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dicto 

Arnoldo cum litteris et aliis et jure occacione promittens (dg: ut supra) 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 237v 06 za 12-12-1405. 

Berisius van Breda droeg over aan Gerardus zvw Mijchael van Breda een 

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

leveren, gaande uit een hoeve van wijlen Nijcholaus die Wolf van Venloen, 

in Venloen, tussen wijlen Arnoldus Appel Berthen soen enerzijds en 

Willelmus van Wijndels Nest anderzijds, welke pacht voornoemde Berisius 

gekocht had van Johannes en Gertrudis, kvw voornoemde Nijcholais die Wolf 

van Venloen. 

 

                         
14 Zie ← BP 1178 f 017r 08 di 04-02-1388, overdracht van de cijns. 
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Berisius de Breda hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum et in Busco 

tradendam ex quodam manso quondam Nijcholai die Wolf de Venloen sito in 

parrochia de Venloen inter hereditatem quondam Arnoldi Appel Berthen soen 

ex uno et inter hereditatem Willelmi van Wijndels Nest ex alio atque ex 

attinentiis dicti mansi sungulis et universis quam paccionem dictus 

Berisius erga Johannem et Gertrudem liberos dicti quondam Nijcholai die 

Wolf de Venloen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Mijchaelis de Breda cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 237v 07 ma 14-12-1405. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan Jacobus van 

Vladeracken, tbv het leprozenhuis van der Eijendonc bij Den Bosch, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 8 lopen land, in Helvoirt, tussen 

Bartholomeus gnd Meus Noudekens enerzijds en Arnoldus van der Straten 

anderzijds, (2) 4 lopen land, in Helvoirt, tussen Arnoldus Berwout 

enerzijds en Hilla Roesincs anderzijds, welke pacht aan voornoemde Johannes 

Bloijs was verkocht door Johannes nzvw Henricus Coelborners. Lasten van 

zijn kant en van de kant {f.238r} van erfg vw zijn vrouw Luijtgardis dvw 

Johannes van den Eijnde worden afgehandeld. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs de Zeelst hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree apostoli ex domo et orto et octo lopinatis terre sitis in 

parrochia de Helvoert inter hereditatem Bartholomei dicti (dg: Meeus) 

Meus Noudekens ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Straten ex 

alio atque ex quatuor lopinatis terre sitis in dicta parrochia inter 

hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem Hille Roesincs ex 

alio venditam dicto Johanni Bloijs a Johanne filio naturali quondam 

Henrici Coelborners prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo de 

Vladeracken ad opus (dg: lep) domus leprosorum van der Eijendonc site 

prope Buscum cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui deponere (dg: testes testes 

Ja Dordrecht et Lu datum in crastino Lucie). 

 

1184 f.238r. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1405. 

 in profesto Lucie: zaterdag 12-12-1405. 

 

BP 1184 f 238r 01 ma 14-12-1405. 

et heredum quondam Luijtgardis olim sue uxoris filie quondam Johannis van 

den Eijnde deponere. Testes Dordrecht et Lu datum in crastino Lucie. 

 

BP 1184 f 238r 02 ma 14-12-1405. 

Voornoemde Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan 

voornoemde Jacobus van Vladeracken, tbv het leprozenhuis van der Eijendonc 

bij Den Bosch, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit (1) een kamp, naast de Hinthamerdijk, beiderzijds 

tussen de gemeint, achter strekkend aan Walterus van Hijntham en voor aan 

erfgoed van de stad Den Bosch, en uit de sloten naast dit kamp die bij het 

kamp horen, (2) de windmolen met toebehoren die op voornoemd kamp staat, 

welke pacht aan eerstgenoemde Johannes was overgedragen door Theodericus 

zvw Johannes van Herlaer timmerman. 

 

Dictus Johannes Bloijs hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo 

sito juxta aggerem Hijnthamensem inter communitatem ex utroque latere 

adiacentem tendente retro ad hereditatem Walteri de Hijntham et ante ad 
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hereditatem opidi de Busco et ex fossatis juxta dictum campum sitis et ad 

eundem campum de jure spectantibus atque ex molendino venti cum eius 

attinentiis et jure in dicto campo situato supportatam primodicto Johanni 

a Theoderico filio quondam Johannis de Herlaer carpentarii prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Jacobo {streepje om ruimte op te 

vullen} ad opus dicte domus leprosorum cum litteris et aliis et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 238r 03 ma 14-12-1405. 

Voornoemde Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan 

voornoemde Jacobus van Vladeracken, tbv het leprozenhuis van der Eijendonc 

bij Den Bosch, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergronden en 1 zester 

aangelegen roggeland, in Helvoirt, tussen Truda Spilmakers en haar kinderen 

enerzijds en Johannes Bathen soen annderzijds, (2) 16 lopen land, tegenover 

voornoemd huis en schuur, tussen voornoemde Truda enerzijds en voornoemde 

Johannes Bathen soen anderzijds, (3) 3 dagmaten beemd, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd dat Hoesdenssche Broec, tussen kvw Gerardus Witloc enerzijds en 

erfgoed van het klooster Sint-Clara anderzijds, (4) ½ bunder beemd, aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde kv Gerardus Witloc, (5) 12 lopen roggeland, 

in Helvoirt, tussen voornoemde Johannes Bathen soen enerzijds en Nijcholaus 

Coel Hille soen anderzijds, welke pacht voornoemde Johannes Bloijs zvw 

Henricus van Zeelst gekocht had van Johannes Bertrams soen van Helvoert. 

 

Dictus Johannes hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo (dg: et) et horreo cum 

suis fundis et una sextariata terre siliginee dictis domo et horreo 

adiacente sitis in parrochia de Helvoert inter hereditatemm Trude 

Spilmakers (dg: ex uno) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bathen soen ex alio atque ex XVI lopinatis terre sitis in 

opposito dictarum domus et horrei inter hereditatem dicte Trude ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis Bathen soen ex alio atque ex tribus 

diurnatis prati sitis in dicta parrochia in loco dicto dat Hoesdenssche 

Broec inter hereditatem liberorum quondam Gerardi Witloc ex uno et inter 

hereditatem conventus de Camera ex alio item ex dimidio bonario prati 

sito ibidem inter hereditatem dictorum liberorum dicti Gerardi Witloc ex 

utroque latere adiacentem item ex XII lopinatis terre siliginee sitis in 

dicta parrochia inter hereditatem dicti Johannis Bathen soen ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Coel Hille soen ex alio quam paccionem dictus 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici de Zeelst erga Johannem Bertrams 

soen de Helvoert emendo acquisierat prout in litteris supportavit {hier 

staan: ..} ut supra (dg: promittens) cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 238r 04 ma 14-12-1405. 

Voornoemde Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan 

voornoemde Jacobus van Vladeracken, tbv het leprozenhuis van der Eijendonc 

bij Den Bosch, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Boosch, in de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van wijlen Zegerus Cants nu Johannes van Uden 

enerzijds en erfgoed van Ghibo Jacops soen anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Johannes was verkocht15 door Willelmus Weghen. 

 

Dictus Johannes hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto sitis in Busco in 

vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem quondam Zegeri Cants nunc 

ad Johannem de Uden spectantem ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Jacops soen ex alio venditum dicto Johanni a Willelmo Weghen prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Jacobo {streepje om ruimte op te 

                         
15 Zie ← BP 1181 p 599r 06 vr 02-01-1400, verkoop van de cijns. 
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vullen} ad opus ut supra (dg: pro) cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 238r 05 za 12-12-1405. 
Zie BP 1180 p 157r 06 di 24-03-1394: in een straat die loopt van de plaats gnd Zile naar de 

huizinge van wijlen Engbertus Ludinc van Dijk. 

Ghisbertus van den Werde zvw Johannes zvw Ghisbertus van den Werde, door 

wiijlen voornoemde Johannes verwekt bij wijlen Cristina dvw Hilla Jonckers, 

verkocht aan zijn broer Henricus, zvw voornoemde Johannes en Cristina, een 

n-erfcijns van 7 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 een huis en erf van wijlen voornoemde Hilla, in Den Bosch, 

tussen erfgoed van wijlen Petrus Steenwech enerzijds en erfgoed van 

Johannes van der Dijesen anderzijds, welk huis en erf Hilla Jonckers in 

cijns verkregen had van Johannes van Brolijo, reeds belast met b-erfcijnzen 

geschat op een totaal van 7 pond geld. 

 

Ghisbertus van den Werde filius quondam Johannis filii quondam Ghisberti 

van den Werde ab eodem quondam Johanne et quondam Cristina filia quondam 

Hille Jonckers pariter genitus hereditarie vendidit Henrico suo fratri 

filio dictorum quondam Johannis et Cristine hereditarium censum septem 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

nativitatis Domini et pro primo termino Johannis proxime futuro ex domo 

et area dicte quondam Hille sita in Busco inter hereditatem quondam Petri 

Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis van der Dijesen ex alio 

quam domum et aream Hilla Jonckers erga Johannem de Brolijo ad censum 

acquisierat prout in litteris atque ex attinentiis dicte domus et aree 

singulis et universis ut dicebat (dg: sup) promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditariis censibus 

ad summam septem librarum monete estimatis prius exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Lu et Jacobus datum in profesto Lucie. 

{In linker marge een verticale streep waarnaast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 238r 06 ma 14-12-1405. 

Ludolphus van Boemel droeg over aan Petrus Scheenken zvw Johannes Scheenken 

van Vucht een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis, erf en tuin van Johannes van den Berghe van 

Dommellen, in Den Bosch, aan de Peperstraat, tussen erfgoed van Deenkinus 

Scuerman enerzijds en erfgoed van Conrardus gewantsnijder anderzijds, welke 

pacht voornoemde Ludolphus gekocht had van voornoemde Johannes van den 

Berghe van Dommellen. 

 

Ludolphus de Boemel hereditariam paccionem trium (dg: paccionem n) 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex domo area et orto Johannis van den Berghe van 

Dommellen sitis in Busco ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem 

Deenkini Scuerman ex uno et inter hereditatem Conrardi rasoris pannorum 

ex alio (dg: ve) quam paccionem dictus Ludolphus erga prefatum Johannem 

(dg: de Dommellen) van den Berghe van Dommellen emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Petro Scheenken filio quondam 

Johannis Scheenken #de Vucht# cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Jacobus datum in crastino Lucie. 

 

BP 1184 f 238r 07 ma 14-12-1405. 

Gerardus Heerken zvw Gerardus Heerken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Heerken filius quondam Gerardi Heerken prebuit et reportavit. 

Testes datum. 

 

1184 f.238v. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1405. 
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 quarta post Lucie: woensdag 16-12-1405. 

 

BP 1184 f 238v 01 ma 14-12-1405. 

Petrus zvw Johannes Scheenkens van Vucht droeg over aan Ludolphus Buc van 

Boemel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3/8 deel van een hoeve van wijlen 

Johannes van den Stripe, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Gruenincs 

Hoeve, (2) een stuk land, gnd den Crommen Acker, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Gruenincs Hoeve, tusen Theodericus Kijevit enerzijds en een 

gemene waterlaat gnd het Ghemeijn Waterlaet anderzijds, welke pacht 

voornoemde Petrus zvw Johannes Sceenken gekocht had van Gerardus Vuchtman 

en zijn zoon Johannes, met 7 nieuwe gulden en achterstallige termijnen van 

2 jaar. 

 

Petrus filius quondam Johannis Scheenkens de Vucht hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium 

sanctorum et in Busco tradendam ex tribus octavis partibus cuiusdam mansi 

quondam Johannis van den Stripe siti in parrochia de Vucht sancti Petri 

ad locum dictum Gruenincs Hoeve cum suis attinentiis universis quocumque 

locorum (dg: consistentibus) sitis et ex quadam pecia terre dicta den 

Crommen Acker sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

Theoderici Kijevit ex uno et inter communem aqueductum dictum tGhemeijn 

Waterlaet ex alio quam paccionem dictus Petrus filius quondam Johannis 

(dg: Scheenken Sch) Sceenken erga Gerardum Vuchtman et Johannem eius 

filium emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Ludolpho Buc de Boemel cum litteris et jure et #septem nu gulden et# 

arrestadiis sibi restantibus de #duobus# (dg: tribus) annis proxime 

preteritis ut dicebat promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Jacobus !in crastino 

Lucie. 

 

BP 1184 f 238v 02 ma 14-12-1405. 

Petrus zvw Johannes Scheenken droeg over aan voornoemde Ludolphus Buc van 

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

Boosch te leveren, gaande uit 1/3 deel dat aan Gerardus Vuchtman en zijn 

zoon Johannes behoort in de helft van een hoeve van wijlen Arnoldus 

Ysebout, in Vught Sint-Petrus, met toebehoren onder zowel Vught Sint-Petrus 

als onder Esch, welke pacht aan voornoemde Petrus zv Johannes Sceenken was 

verkocht door voornoemde Gerardus Vuchtman en zijn zoon Johannes. Met 

achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

(dg: d) Petrus filius quondam Johannis Scheenken hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: medietate mansi) tercia 

parte ad Gerardum Vuchtman et Johannem eius filium spectante in medietate 

mansi quondam Arnoldi Ysebout siti in parrochia de Vucht sancti Petri et 

in attinentiis eiusdem medietatis universis tam infra parrochiam de Vucht 

sancti Petri quam infra parrochiam de Essche situatis venditam dicto 

Petro filio Johannis Sceenken (dg: et) a Gerardo Vuchtman et Johanne eius 

filio predictis prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ludolpho 

cum litteris et jure et arrestadiis (dg: d) sibi de duobus annis proxime 

preteritis restantibus promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 238v 03 ma 14-12-1405. 

Henricus Zelen soen molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Henricus Zelen soen multor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 238v 04 ma 14-12-1405. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Ludolphus 44½ Hollandse gulden 
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van graaf Willelmus minus 1 mud rogge, en 7 nieuwe gulden, 36 plakken voor 

1 nieuwe gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Ludolpho XLIIII et dimidum 

Hollant #!comitis Willelmi# minus uno modio siliginis et septem nu gulden 

XXXVI placken pro quolibet nu gulden computato ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 238v 05 ma 14-12-1405. 

Johannes zvw Johannes Otten soen van Bucstel gaf uit aan zijn zwager 

Walterus Tijels de helft die aan hem behoort in alle erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennenshovel, te weten in 

(1) een huis, erf en tuin, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van 

wijlen voornoemde Johannes Otten soen en Hilla des Roepers anderzijds, (2) 

een beemdje gelegen naast voornoemde tuin, tussen voornoemd erfgoed van 

Hilla enerzijds en Johannes van Achel anderzijds, (3) een beemdje, gnd 

Donckerbeemdeken, tussen Katherina des Hantschomakers enerzijds en 

Heijlwigis wv Henricus Neve en Johannis van Dusel anderzijds, (4) een akker 

met een aangelegen beemd, gnd die Wuwendonc, in Boxtel, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed gnd dat Rullen anderzijds, (5) een hofstad, 1 

zesterzaad rogge groot, in Boxtel, tussen een gemene weg enerzijds en hr 

Johannes Proeft priester anderzijds, (6) 1 lopen land, in Boxtel, tussen 

een gemene weg enerzijds en strekkend met een eind aan Hilla Machiels, (7) 

een beemd, gnd die Hoedonc, in Oirschot, ter plaatse gnd Heedonc, 

beiderzijds tussen wijlen Johannes Zeskens, zoals deze helft aan voornoemde 

Johannes gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor een 

n-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis op de 

onderpanden te Boxtel te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407). De brief van Johannes aan hem overhandigen of aan hr Johannes 

Proeft. 

 

Johannes filius quondam Johannis Otten soen #de Bucstel# medietatem ad se 

spectantem in omnibus et singulis (dg: bonis) hereditatibus dicti quondam 

Johannis sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshovel 

scilicet in domo et area cum suis attinentiis et orto sitis inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti quondam Johannis Otten 

soen et Hille des Roepers ex alio item (dg: quoddam) #in# #{in rechter 

marge:} quodam# pratulum! contigue juxta dictum ortum (dg: situm) 

situatum inter (dg: eundem ortum et) predictam hereditatem dicte Hille ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Achel ex alio atque in quodam 

pratulo dicto Donckerbeemdeken inter hereditatem Katherine des (dg: Hat) 

Hantschomakers ex uno et inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam 

Henrici Neve et Johannis de Dusel ex alio #+{hier BP 1184 f 238v 06 

invoegen}# (dg: insuper omnes et singulas hereditates primodicto Johanni 

de morte dicti quondam Johannis sui patris successione advolutas 

quocumque locorum in dicta parrochia situatas) insuper in quodam prato 

dicto die Hoedonc sito in parrochia de Oerscot in loco dicto Heedonc 

inter hereditates quondam (dg: Petri) #Johannis# Zeskens ex utroque 

latere adiacentes (dg: ut dicebat) prout ibidem sit[a] est et dicto 

Johanni (dg: filio qu) de morte dicti quondam Johannis sui patris 

advolut[a] est ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Waltero Tijels suo 

sororio ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus exinde solvendis de 

jure et ad premissa spectantibus ut dicebat atque pro hereditaria 

paccione XX lopinorum siliginis mensure de !Bustel danda sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro 

#ultra annum# ex premissis et (dg: in domo prescripta) supra hereditates 

predictas in parrochia de !Bustel sitas tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 
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Testes (dg: d) Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 238v 06 ma 14-12-1405. 

+ {invoegen in BP 1184 f 238v 05}. 

Item (dg: pratum) #in# agro (dg: -um) cum quodam prato sibi adiacente 

dicto die Wuwendonc sito in parrochia de Bucstel inter (dg: hereditatem) 

communem vicum ex uno et inter hereditatem dictam dat Rullen ex alio 

atque in domistadio unum sextarium siliginis in semine capiente sito in 

dicta parrochia inter communem plateam ex uno et inter hereditatem domini 

Johannis Proeft presbitri ex alio item (dg: ex) in una lopinata terre 

sita in dicta parrochia inter communem plateam ex uno (dg: et inter 

hereditatem) tendente cum uno fine ad hereditatem Hille Machiels ut 

dicebat. Littera Johannis tradatur sibi vel domino Johanni Proeft. 

 

BP 1184 f 238v 07 wo 16-12-1405. 

Johannes Loeken zv Arnoldus Jans soen van Hees verkocht aan Bernardus 

Weenmaers soen een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd die Verghart, tussen 

Arnoldus van Uden enerzijds en Metta Sijmons anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Johannes verworven had van Johannes van Brede de oudere, belast 

met 6 penningen 1 oort cijns aan de kerk van Hees. 

 

Johannes Loeken filius Arnoldi Jans soen de Hees peciam terre sitam in 

parrochia de Hees ad locum dictum die Verghart inter hereditatem Arnoldi 

de Uden ex uno et inter hereditatem Mette Sijmons ex alio (dg: ut dicebat 

hereditarie v) quam peciam terre dictus Johannes erga Johannem de Brede 

seniorem acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit Bernardi! (dg: 

filio) Weenmaers soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis et uno oirt census ecclesie de Hees exinde 

solvendis ut dicebat. Testes Johannes et Jorden datum quarta post Lucie. 

 

BP 1184 f 238v 08 wo 16-12-1405. 

Willelmus Broeder en mr Johannes van Best beloofden aan Andreas van Drodis, 

tbv etc, 18 Engelse nobel met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Willelmus Broeder et magister Johannes de Best promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis ad opus etc XVIII Engels nobel ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes Johannes et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 238v 09 wo 16-12-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.239r. 

 quarta post Lucie: woensdag 16-12-1405. 

 quinta post Lucie: donderdag 17-12-1405. 

 secunda post corconcisionem: maandag 04-01-1406. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 

BP 1184 f 239r 01 wo 16-12-1405. 

Johannes van Dijnther beloofde aan Arnoldus Meeus 15 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Epiphanie aanstaande 

(wo 06-01-1406) te betalen. 

 

Johannes de Dijnther promisit super omnia Arnoldo Meeus (dg: XX) XV novos 

Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato 

ad epiphanije Domini proxime futurum persolvendos. Testes Egidius et 

Heijm datum quarta post Lucie. 

 

BP 1184 f 239r 02 wo 16-12-1405. 

Mathijas zvw Johannes van Roeten en zijn vrouw Aleijdis dvw Gerardus Dircs 
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soen wv Godefridus Gielijs soen verkochten aan Baudewinus Beijs een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), gaande uit (1) een 

b-erfpacht van 20 lopen rogge, die Aleijdis dvw Johannes Ghiben soen en 

haar zoon Ghisbertus met Kerstmis moesten leveren aan Amelius Heseleer 

Arnts soen, uit (1a) 2 roeden gnd gheerden land, in Waalwijk, naast wijlen 

Goeswinus van Beke in het oosten, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de 

Maas, (1b) 4 roeden land die waren van voornoemde Goeswinus, strekkend 

vanaf een morgen die Jacobus Yden soen bezit tot aan de sloot gnd 

Hoijgrave, (1c) 2 roeden land, strekkend vanaf de sloot gnd Hoijgrave tot 

aan de Maas, welke pacht voornoemde Mathijas verworven had van voornoemde 

Amelius, (2) eerstgenoemde 2 roeden lands, die aan eerstgenoemde Aleijdis 

toen ze weduwe was gekomen waren na overlijden van haar ouders, (3) de 

helft, die aan eerstgenoemde Aleijdis toen ze weduwe was gekomen was in 2 

roeden lands die gelegen zijn naast eerstgenoemde 2 roeden in het oosten en 

waarvan voornoemde Aleijdis de eerstgenoemde helft in vruchtgebruik heeft. 

 

Mathijas filius quondam Johannis (dg: de) van Roeten et Aleijdis (dg: 

filia q) eius uxor filia quondam Gerardi Dircs soen relicta quondam 

Godefridi Gielijs soen (dg: hereditarie vendiderunt) cum eodem tamquam 

cum tutore hereditarie vendiderunt Baudewino Beijs hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex hereditaria paccione XX 

lopinorum siliginis quam Aleijdis filia quondam Johannis Ghiben soen et 

Ghisbertus eius filius solvere tenebantur Amelio Heseleer Arnts soen 

hereditarie nativitatis Domini ex duabus virgatis dictis gheerden terre 

sitis in parrochia de Waelwijc contigue juxta hereditatem quondam 

Goeswini de Beke #versus oriens# tendentibus de communi platea usque ad 

Mosam atque ex quatuor (dg: vir) virgatis terre que fuerant dicti 

Goeswini tendentibus (dg: ab j) a jugere terre quod (dg: fuerat) Jacobus 

Yden soen possidet ad fossatum dictum Hoijgrave item ex duabus virgatis 

terre (dg: s) tendentibus a fossato dicto Hoijgrave ad Mosam ut dicebat 

quam paccionem dictus Mathijas erga predictum Amelium acquisierat ut 

dicebat atque ex primodictis duabus virgatis terre (dg: prefate Aleijdi 

de) primodicte Aleijdi in statu sue viduitatis (dg: suc) de morte suorum 

quondam partentum successione advolutis atque ex medietate primodicte 

Aleijdi in statu sue viduitatis successione advoluta in (dg: pre[dictis]) 

duabus virgatis terre sitis contigue juxta primodictas duas virgatas 

versus oriens de quibus (dg: reli) duabus virgatis ultimodictis ipsa 

Aleijdis primodictam reliquam medietatem tamquam usufructuaria possidet 

ut dicebant promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Johannes et Egidius 

datum supra. 

 

BP 1184 f 239r 03 do 17-12-1405. 

Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen verkocht aan Petrus 

Yoede zvw Petrus Yoede een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

Marselius zvw Willelmus van Eerde met Lichtmis in Den Bosch moet leveren 

aan voornoemde Theodericus, gaande uit 5/11 deel van (1) een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Donc, (2) 

een kamp in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Bellenbroec. 

 

-. 

Theodericus Rover filius naturalis quondam Theoderici Rover Bernts soen 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco (dg: v) 

quam Marselius filius quondam Willelmi de Eerde solvere tenetur dicto 

Theoderico hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quinque 

undecimis partibus domus orti et pecie terre sibi adiacentis sitorum in 

parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum die Donc atque ex 

quinque undecimis partibus cuiusdam campi siti in dicta parrochia (dg: ad 
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lo) in loco dicto Bellenbroec prout in litteris hereditarie vendidit 

Petro Yoede filio quondam Petri Yoede supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Johannes et Heijme datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 239r 04 wo 16-12-1405. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven droeg over aan 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder een b-erfpacht 

van 3 lopen rogge, Bossche maat, die Gerardus zvw Petrus Mannarts soen 

beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Willelmus, 

gaande uit een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven 

hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Gerardus filius quondam Petri Mannarts soen promiserat se daturum et 

soluturum dicto Willelmo hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex pecia terre sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo de Nuwelant filio 

domini quondam (dg: di) Henrici de Nuwelant militis cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dordrecht et Jacobus datum quarta post Lucie. 

 

BP 1184 f 239r 05 ma 04-01-1406. 

Voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder droeg 

voornoemde pacht over aan Rijcardus Willems soen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit 

Dictus Arnoldus dictam paccionem hereditarie supportavit (dg: dicto 

Gerardo) #Rijcardo Willems soen# #{in linker marge:} [R]ijcardo /Solvit/ 

Willems soen# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Gheel datum 

secunda post corconcisionem. 

 

BP 1184 f 239r 06 wo 16-12-1405. 

Voornoemde Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven droeg 

over aan voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant 

ridder een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes van 

Essche zvw Johannes van Essche beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit een stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Johannes van Essche zvw Johannes van 

Essche enerzijds en Johannes Tijmmerman anderzijds. De brief overhandigen 

aan Johannes Spar. 

 

Tradatur Johanni Spar. 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure 

de Busco (dg: m) quam Johannes de Essche filius quondam Johannis de 

Essche promiserat se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre !terre sita in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde #inter hereditatem 

Johannis de Essche filii quondam Johannis de Essche ex uno et inter 

hereditatem Johannis Tijmmerman ex alio# prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 239r 07 do 04-02-1406. 

Voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder droeg 

voornoemde pacht van 6 lopen over aan Johannes Sparre kramer. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus predictam paccionem sex lopinorum siliginis hereditarie 

vendidit Johanni Sparre institori supportavit cum litteris et jure 
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promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 239r 08 wo 16-12-1405. 

Voornoemde Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven droeg 

over aan voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant 

ridder een b-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes van 

Doerne nzvw Henricus Loze met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan 

voornoemde Willelmus, gaande uit (1) een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Aen die Voert, ter plaatse gnd Scerpenacker, (2) een stuk land, 

tussen eerstgenoemd stuk land enerzijds en huis en tuin van voornoemde 

Johannes van Doerne anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes Spar. 

 

[Tradatur] Johanni Spar. 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam Johannes de Doerne filius naturalis quondam Henrici Loze 

solvere tenetur dicto Willelmo hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Aen 

die Voert in loco dicto Scerpenacker atque ex pecia terre sita inter 

primodictam peciam terre ex uno et inter domum et ortum dicti Johannis de 

Doerne ex alio prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo 

(dg: promittens) cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 239r 09 do 04-02-1406. 

Voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder droeg 

voornoemde pacht over aan voornoemde Johannes Sparre. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus dictam paccionem hereditarie vendidit dicto Johanni 

Sparre supportavit cum litteris et jure ut supra. Testes Jorden et Gheel 

datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 239r 10 wo 23-12-1405. 

Amelius die Wilde van Huesden droeg over aan Heijmericus Groij de huizinge 

met toebehoren van wijlen Johannes gnd Coninc Jan Steensel svv Johannes van 

Brolijo welke huizinge daarna behoorde aan voornoemde Johannes van Brolijo, 

in Den Boosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug richting de straat 

gnd die Huls, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo Herinc 

anderzijds, welke huizinge voornoemde Amelius verworven had van mr Johannes 

van Best {f.239v}. 

 

Amelius die Wilde de Huesden habitationem cum suis attinentiis quondam 

Johannis dicti Coninc Jan Steensel soceri dudum Johannis de Brolijo que 

postea ad eundem Johannem de Brolijo spectabat sitam in Busco in vico 

tendente de ponte dicto Loefsbrugge versus vicum dictum die Huls inter 

aquam ibidem decurrentem ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis 

Herinc ex alio quam mansionem cum suis attinentiis dictus Amelius erga 

magistrum Johannem de Best acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit atque ortum situm cont retro mansionem) hereditarie 

supportavit Heijmerico Groij cum litteris et aliis et jure promittens 

 

1184 f.239v. 

 quarta post Thome: woensdag 23-12-1405. 

 in crastino Mathije apostoli: donderdag 25-02-1406. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1405. 

 quarta post Lucie: woensdag 16-12-1405. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 15-06-1406. 

 quinta post Lucie: donderdag 17-12-1405. 

 

BP 1184 f 239v 01 wo 23-12-1405. 
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!omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et 

Heijme datum quarta post Thoome. 

 

BP 1184 f 239v 02 wo 23-12-1405. 

Ywanus van Brolijo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Dit contract lijkt later ertussen te zijn geschreven; na 03}. 

Nulla redemptio in[terim?] est scripta {met haal naar 02, 03 en 04}. 

Ywanus de Brolijo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 239v 03 do 25-02-1406. 

Henricus Voet in aanwezigheid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Dit contract lijkt als eerste van de drie te zijn geschreven; de 

oorspronkelijke datering was: datum supra; per slot is dit het laatste 

van de drie contracten}. 

Henricus Voet #in presenti# prebuit et (dg: Heijmericus nichil 

respectandi) #reportavit. Testes Jordanus et Gheel datum in crastino 

Mathije apostoli#. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 239v 04 do 24-12-1405. 

Willelmus zvw Gerardus Ghizen in aanwezigheid van voornoemde Heijmericus 

verwerkkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Dit contract lijkt na 03 ertussen te zijn geschreven}. 

Willelmus filius quondam Gerardi Ghizen in presentia dicti Heijmerici 

prebuit et reportavit. Testes Johannes et Heijme datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 239v 05 wo 16-12-1405. 

Yudocus zv Johannes Kersmaker van Scijnle droeg over aan Arnoldus 

Drinchellinc, tbv zijn vader Johannes Drinchellinc vleeshouwer, 1 mud rogge 

uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Johannes Kathelinen 

soen van der Aa beloofd had met Kerstmis in Den Bosch te leveren aan 

voornoemde Yudocus, gaande uit een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse 

gnd die Hautart, tegenover het huis of kasteel gnd ten Roden, tussen wijlen 

Gerardus van Gael enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-Clara in 

Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan een erfgoed van voornoemd 

klooster en met het andere eind aan de gemeint van Schijndel, welk stuk 

beemd voornoemde Johannes Kathelinen soen in pacht verkregen had van 

voornoemde Yudocus. 

 

-. Solvit. 

Yudocus filius Johannis Kersmaker de Scijnle #unum (dg: ?modium unius 

modii) modium siliginis de hereditaria paccione# hereditaria (dg: 

paccione) duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes 

Kathelinen soen van der Aa promiserat se daturum dicto Yudoco hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradenda ex pecia prati sita in parrochia 

de Scijnle in loco dicto die Hautart in opposito domus seu castri dicti 

ten Roden inter hereditatem quondam Gerardi de Gael ex uno et inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex alio tendente cum uno fine 

ad hereditatem dicti conventus et cum reliquo fine ad communitatem de 

Scijnle quam peciam prati dictus Johannes Kathelinen soen erga dictum 

Yudocum ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

#Arnoldo Drinchellinc ad opus# Johannis Drinchellinc #carnificis sui 

patris# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Gheel datum 

quarta post Lucie. 

 

BP 1184 f 239v 06 di 15-06-1406. 

Voornoemde Johannes Drinchellinc droeg zijn deel in voornoemde pacht van 1 
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mud rogge over aan voornoemde Johannes Kathelinen soen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Johannes Drinchellinc totam partem et jus sibi competentes in 

dicta paccione unius modii siliginis hereditarie supportavit dicto 

Johanni Kathelinen soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lucas et Gheel datum tercia 

post sacramenti. 

 

BP 1184 f 239v 07 do 17-12-1405. 

Egidius Spaerwater van Vaelbeke beloofde aan Johannes Spijker zv Arnoldus 

Hoernken 24½ Franse kronen of de waarde met Sint-Thomas over een jaar (di 

21-12-1406) te betalen. 

 

Egidius Spaerwater de Vaelbeke promisit super omnia #habita et habenda# 

Johanni Spijker filio Arnoldi Hoernken XXIIII et dimidium Vrancrijc 

cronen vel valorem a Thome proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes Johannes et Gheel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 239v 08 do 17-12-1405. 

Voornoemde Egidius Spaerwater van Vaelbeke beloofde aan Adulphus Gruter zvw 

Tielmannus 6 Franse kronen of de waarde met Vastenavond (di 23-02-1406), 6 

Franse kronen of de waarde met Sint-Jan (do 24-06-1406) en 5 Franse kronen 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen. 

 

Dictus Egidius promisit super omnia (dg: Adulpho) habita et habenda 

Adulpho Gruter filio quondam Tielmanni sex Vrancrijc cronen vel valorem 

ad carnisprivium et sex Vrancrijc cronen vel valorem ad Johannis et 

quinque Vrancrijc cronen vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 239v 09 do 17-12-1405. 

Rodolphus van Herpen zvw Rodolphus zvw Johannes Pauwels soen en Johannes 

die Rijt ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus verkochten aan Rijchmodis 

dvw Walterus van Bucstel wv Franco Nollekens 1/3 deel, dat aan wijlen 

voornoemde Rodolphus behoorde, in een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen Theodericus Mierfelt enerzijds en erfgoed 

eertijds van Goeswinus Steenwech en erfgoed van Henricus Hoessche 

anderzijds. Lasten van hun kant, van de kant van hun erfgenamen en Yda mv 

voornoemde Rodolphus en Elizabeth worden afgehandeld. 

 

Rodolphus de Herpen filius quondam Rodolphi filii quondam Johannis 

Pauwels soen et Johannes die Rijt maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Rodolphi predicti terciam partem que ad dictum 

quondam Rodolphum spectabat in domo et area sita in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Theoderici Mierfelt ex uno et inter hereditatem dudum 

Goeswini Steenwech et hereditatem Henrici Hoessche ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Rijchmodi filie quondam Walteri de Bucstel 

relicte quondam Franconis Nollekens (dg: promittentes cum tu) 

supportaverunt (dg: cum litteris et aliis) cum omnibus litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et suorum heredum (dg: deponere) et (dg: d) 

Yde (dg: nri) matris dictorum Rodolphi et Elizabeth deponere. Testes 

Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 239v 10 do 17-12-1405. 

Rijcoldus zvw Henricus Veren Hadewigen soen en Gerardus van den Acker deden 

tbv de broers Willelmus van Broechoven en Henricus van Broechoven, kvw 

Walterus Bac van Broechoven en zijn vrouw Katherina, Walterus Coelen van 

Bucstel en Albertus van Kessel zvw Henricus afstand van een kamp, 5 bunder 

40 roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautart, tussen erfgoed 
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gnd Berlaer enerzijds en voornoemde Katherina wv Walterus Bac van 

Broechoven en haar kinderen anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus. 

 

Rijcoldus filius quondam Henrici Veren Hadewigen soen et Gerardus van den 

Acker #super quodam campo# (dg: ma super) quinque bonaria (dg: -is) et 

(dg: XLV) XL virgatas terre continente sito in parrochia de Scijnle in 

loco dicto die Hautart inter hereditatem dictam Berlaer ex uno et inter 

hereditatem Kaherine relicte quondam Walteri Bac de Broechoven et suorum 

liberorum ex alio et super jure ad opus Willelmi de Broechoven et Henrici 

de Broechoven fratrum liberorum dictorum quondam Walteri Bac et Katherine 

et Walteri Coelen de Bucstel et Alberti de Kessel filii quondam Henrici 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum 

liberorum et heredum deponere. Testes Johannes et Jorden datum supra. 

Tradatur littera Henrico. 

 

BP 1184 f 239v 11 do 17-12-1405. 

Voornoemde Henricus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven beloofde 

aan voornoemde Rijcoldus zvw Henricus Veren Hadewigen soen en Gerardus van 

den Acker 75 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

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

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Rijcoldo et Gerardo LXXV novos 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 239v 12 do 17-12-1405. 

Walterus zvw Danijel van den Stadeacker ev Elizabeth dvw Rutgherus zvw 

Goeswinus Mutsart verkocht aan Johannes van Gherwen zvw Theodericus van 

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

Gemonden te leveren, welke pacht voornoemde Rutgherus gekocht had van 

Zeelkinus nzv Marcelius Meijssen soen. 

 

Walterus filius quondam Danijelis van den Stadeacker maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Rutgheri filii quondam 

Goeswini (dg: Rutten si) Mutsart hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

(dg: Busco) #Ghemonden# tradendam quam paccionem dictus Rutgherus erga 

Zeelkinum filium (dg: e) naturalem (dg: q) Marcelii Meijssen soen 

acquisierat (dg: p) emendo prout in litteris hereditarie #vendidit# 

Johanni de Gherwen filio quondam Theoderici de Gherwen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Rutgheri (dg: eius) deponere. 

Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 239v 13 do 17-12-1405. 

Gerardus van Buedel verkocht aan Ghisbertus van Wijc zvw Henricus 

Ghijsbrechts soen 2 kamers met ondergronden, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

in een erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, tussen 

erfgoed van Johannes Kannen enerzijds en erfgoed van Laurencius van den 

Hoeve timmerman anderzijds, welke 2 kamers voornoemde Gerardus gekocht had 

van Rodolphus zvw Johannes van Kijsekem {f.240r}. 

 

Gerardus de Buedel duas cametas cum suis fundis sitas in Busco ultra 

pontem dictum Tolbrugge in hereditate (dg: qu) Theoderici Rover filii 

domini quondam Johannis Rover militis inter hereditatem Johannis Kannen 

ex uno et inter hereditatem Laurencii van den Hoeve carpentarii ex alio 

(dg: ut ?d) quas duas cameras dictus Gerardus erga Rodolphum filium 

quondam Johannis de Kijsekem emendo acquisierat prout in litteris 
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hereditarie vendidit 

 

1184 f.240r. 

 quinta post Lucie: donderdag 17-12-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis decembris die XVII: donderdag 17-12-1405. 

 

BP 1184 f 240r 01 do 17-12-1405. 

Ghisberto de Wijc filio quondam Henrici Ghijsbrechts soen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum quinta post 

Lucie. 

 

BP 1184 f 240r 02 do 17-12-1405. 

Ludovicus zvw Ludovicus Coelen soen ev Elizabeth dvw Ghibo Monic verkocht 

aan Johannes van Vechel 4 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd die Brede 

Heij, beiderzijds tussen Goeswinus Leijten soen. 

 

Solvit 3 grossos. 

Ludovicus filius quondam Ludovici Coelen soen maritus et tutor Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Ghibonis Monic quatuor lopinatas terre sitas in 

parrochia de Geffen ad locum dictum die Brede Heij inter hereditatem 

Goeswini Leijten soen ex utroque latere coadiacentem in ea quantitate qua 

ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Vechel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 240r 03 do 17-12-1405. 

Ghibo en Heijlwigis, kvw Ghibo Monic, deden tbv voornoemde koper afstand 

van het voornoemde. 

 

Ghibo et Heijlwigis liberi quondam Ghibonis Monic cum tutore super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 240r 04 do 17-12-1405. 

Godefridus zvw Willelmus van der Hautart ev Ermgardis dvw Walterus Wouters 

soen van der Locht verkocht aan Johannes van Houthem van Scijnle ½ dagmaat 

beemd, in 5 dagmaten beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hardebeemde, 

in een beemd gnd die Gemeijn Beemt die gelegen is tussen erfg vw Johannes 

Gertruden soen enerzijds en Elizabeth van der Heijden en Egidius Coptiten 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Willelmi van der Hautart maritus et tutor 

legitimus Ermgardis sue uxoris filie quondam Walteri Wouters soen van der 

Locht dimidiam diurnatam prati ad ipsum spectantem in quinque diurnatis 

prati sitis in parrochia de Scijnle in loco dicto die Hardebeemde in 

prato dicto die Gemeijn Beemt (dg: inter) quod pratum Gemeijn Beemt 

vocatum situm est inter hereditatem heredum quondam Johannis Gertruden 

soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth van der Heijden et Egidii 

Coptiten ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Houthem de 

Scijnle promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Johannes et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 240r 05 do 17-12-1405. 

Henricus zv Arnoldus Luijten soen van Bucstel verkocht aan Theodericus 

Mijchiels soen van Halle een n-erfpacht van ½ ?mud rogge, Bosche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-

1406), gaande uit 1/6 deel dat aan hem behoort in 3 bunder broekland, in 

Oirschot, in de herdgang van Oudenhoven, ter plaatse gnd die Heijdonc, 
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tussen Petrus Heijmerics enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

-. Solvit. 

Henricus filius (dg: qui) Arnoldi Luijten soen de Bucstel hereditarie 

vendidit Theoderico Mijchiels soen de Halle hereditariam paccionem 

dimidii !siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex sexta parte ad ipsum spectante in tribus 

bonariis (dg: pa) terre paludialis sitis in parrochia de Oerscot in (dg: 

pastoria) #pastoria de Audenhoven# in loco dicto die Heijdonc inter 

hereditatem Petri Heijmerics ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere 
!deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes 

Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 240r 06 do 17-12-1405. 

Walterus van Griensvenne verkocht aan Johannes Rutgers soen van Griensvenne 

een stuk land, gnd dat Mudsaet, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Griensvenne, tussen erfgoed gnd dat Mudsaet behorend aan voornoemde 

Johannes enerzijds en erfgoed gnd Stake Acker behorende aan voornoemde 

Johannes anderzijds, over welk stuk land voornoemde Johannes een weg heeft 

lopen, samen met deze weg {niet afgewerkt contract}. 

 

-. Solvit 3 grossos. 

Walterus de Griensvenne peciam terre (dg: sitam) dictam dat Mudsaet sitam 

(dg: in i) infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Griensvenne 

inter hereditatem (dg: -s dict) dictam dat Mudsaet ad Johannem Rutgers 

soen de Griensvenne spectantem ex uno et inter hereditatem dictam Stake 

Acker ad eundem Johannem spectantem ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita est (dg: ut dic) et supra quam peciam terre idem Johannes habet viam 

tendentem ut dicebat #simul cum eadem via prout ipsa via ad dictum 

Walterum pertinet# hereditarie vendidit dicto Johanni promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta via predicta per ipsam 

tendente. 

 

BP 1184 f 240r 07 do 17-12-1405. 

Zanderus van den Bruekelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zanderus van den Bruekelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 240r 08 do 17-12-1405. 

Thomas zvw Arnoldus Jans soen verkocht aan Johannes Truden zvw Johannes 

Matmeker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1406), gaande uit 

alle goederen die aan voornoemde Thomas gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders. 

 

(dg: Theodericus Pauweter) Thomas filius quondam Arnoldi Jans soen 

hereditarie vendidit Johanni Truden filio quondam Johannis Matmeker 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini et pro primo termino 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

omnibus et singulis bonis dicto Thome de morte suorum quondam parentum 

successione advolutis quocumque locorum consistentiibus sive sitis ut 

dicebat promittens super omnia warandiam (dg: et obligationem de et aliam 

obligationem deponere exceptis e) et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 240r 09 do 17-12-1405. 

En hij kan terugkopen gedurennde 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 
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25-12-1405) met 13 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van 

het jaar van wederkoop. Ogesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Arnoldus van Andel en Johannes Borchgreve. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio !cum XIII novis 

Gelre gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni 

redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis decembris die 

(dg: Arnoldus Clueckinc) XVII hora vesperarum presentibus dictis scabinis 

Arnoldo de Andel et Johanne (dg: de) Borchgreve. 

 

BP 1184 f 240r 10 do 17-12-1405. 

Arnoldus Clueckinc droeg over aan Jacobus Wert het vruchtgebruik dat aan 

voornoemde Arnoldus behoort in alle erfelijke goederen, die behoorden aan 

eertijds zijn vrouw Bessella dvw Theodericus Jorijs van Vechel, voordat 

voornoemde Arnoldus en Bessella door het huwelijk werden verbonden. 

 

Solvit. 

Arnoldus Clueckinc usufructum sibi competentem (dg: usufr) in omnibus et 

singulis bonis #hereditariis# que ad Bessellam filiam quondam !-dam 

Theoderici Jorijs de Vechel olim uxorem dicti Arnoldi spectabant (dg: in 

omnibus et sin) antequam dicti Arnoldus et Bessella per matrimonium 

copulabantur ut dicebat legitime supportavit Jacobo Wert promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Johannes et Heijme datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 240r 11 do 17-12-1405. 

Egidius Spaerwater van Vaelbeke beloofde aan Leonius van Erpe zvw Petrus 54 

Franse kronen of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

Egidius Spaerwater van Vaelbeke promisit super omnia Leonio de Erpe filio 

quondam Petri LIIII Vrancrijc cronen vel valorem a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Jorden et (dg: Hen) 

Jacobus datum supra. 

 

1184 f.240v. 

 quinta post Lucie: donderdag 17-12-1405. 

 in festo Aghate: vrijdag 05-02-1406. 

 

BP 1184 f 240v 01 do 17-12-1405. 

Matheus Posteel oudere zvw Henricus Posteel als momber van Henricus en 

Mechtildis, kvw Godefridus Posteel, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 26 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van een zekere Last, in Den 

Bosch, bij de Korenbrug, welke cijns wijlen voornoemde Godefridus tezamen 

met andere cijnzen gekocht16 had van Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-

Odemarus. 

 

Matheus Posteel filius senior quondam Henrici Posteel tamquam mamburnus 

Henrici et Mechtildis liberorum quondam (dg: h) Godefridi Posteel 

hereditarium censum XXVI solidorum solvendum hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis de domo et area cuiusdam dicti Last sita in Busco 

prope pontem dictum Corenbrugge quem censum dictus quondam Godefridus 

simul cum quibusdam aliis censibus erga Petrum de Vucht filium quondam 

Petri de Sancto Odemaro emendo acquisierat prout in litteris monuit de 3 

                         
16 Zie ← BP 1181 p 016v 06 do 18-05-1397 (1), verkoop van de cijns. 
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annis. Testes Johannes et Heijme datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 240v 02 do 17-12-1405. 

Johannes Bloijs maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Mechtildis wv Johannes van Edingen met haar 

goederen en met goederen van wijlen voornoemde Johannes. 

 

Johannes Bloijs omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas (dg: cum qui) per Mechtildem relictam quondam 

Johannis de Edingen cum quibuscumque suis bonis ac cum quibuscumque bonis 

dicti quondam Johannis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 240v 03 do 17-12-1405. 

Nijcholaus zvw Hermannus Scuwinc ev Metta dvw Rutgherus Alarts soen droeg 

over aan Johannes zvw voornoemde Rutgherus 1 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Notenhoeve, tussen Johannes van Berlikem enerzijds en Jacobus 

van den Noddenvelt anderzijds, welke bunder aan voornoemde Metta na 

erfdeling tegen andere erfg vw voornoemde Rutgherus gekomen was. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Hermanni Scuwinc maritus et tutor legitimus 

Mette sue uxoris filie quondam Rutgheri Alarts soen unum bonarium prati 

situm in parrochia de Berlikem ad locum dictum Notenhoeve inter 

hereditatem Johannis de Berlikem ex uno et inter hereditatem Jacobi van 

den Noddenvelt ex alio latere quod bonarium prati dicte Mette mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsam et alios heredes dicti 

quondam Rutgheri cessit in partem (dg: ut) prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni filio dicti quondam Rutgheri (dg: promittens super 

omnia ratam servare et) cum litteris et jure occacione promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte Mette sue 

uxoris deponere. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 240v 04 do 17-12-1405. 

Petrus zvw Petrus Enghelberen soen en Zegerus Rutten soen maakten een 

erfdeling van een kamp, 8 morgen minus 25 roeden groot, in Berlicum, 

strekkend vanaf de plaats gnd Bruglaer tot aan de weg die loopt voor de 

huizen gnd die Loefoertsche Huijse, tussen wijlen Ghibo zvw Rodolphus 

Zorghe nu Judocus Jans soen van der Loefoert enerzijds en wijlen Willelmus 

van den Yvenlaer nu eerstgenoemde Petrus anderzijds, welk kamp voornoemde 

Petrus en Zegerus in cijns verkregen hadden van Henricum Matheeus 

procurator van het Geefhuis in Den Bosch voor een b-erfcijns van 4 pond 16 

schelling aan de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch en een 

b-erfcijns van 24 schelling geld aan voornoemd Geefhuis. 

Voornoemde Petrus kreeg een stuk land, 5 lopen groot, gelegen naast de 

gemene weg richting het oosten, zoals omgraven. 

Voornoemde Zgherus kreeg het restant, te weten het deel van het kamp dat 

reikt vanaf voornoemde 5 lopen ter plaatse gnd Bruggelaer die aan 

voornoemde Petrus behoren, richting het westen. 

Voornoemde Petrus zal van voornoemde cijnzen 36 schellig betalen. 

Voornoemde Zegherus zal de rest van voornoemde cijnzen betalen. 

Voornoemde Zegerus heeft recht van weg over voornoemde 5 lopen naar de 

gemene weg, te weten de kortste weg en met de minste schade. 

 

Solvit quivis 3 grossos. 

Petrus filius quondam Petri Enghelberen soen et Zegerus Rutten soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam campo 

octo jugera minus XXV virgatas terre continente sito in parrochia de 

Berlikem tendente a loco dicto Bruglaer ad plateam que tendit ante domos 

dictos die Loefoertsche Huijse inter hereditatem quondam Ghibonis filii 

quondam Rodolphi Zorghe nunc ad Judocum Jans soen van der Loefoert 

spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi van den Yvenlaer 
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nunc ad Petrum primodictum spectantem ex alio quem campum dicti Petrus et 

Zegerus erga Henricum Matheeus procuratorum mense sancti spiritus in 

Busco ad censum acquisierant scilicet !scilicet pro hereditario censu 

quatuor librarum et XVI solidorum (dg: men) fabrice ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in Busco exinde solvendo et pro hereditario censu 

XXIIII solidorum monete dicte mense sancti spiritus in Busco exinde 

solvendo prout in litteris 

mediante qua divisione pecia (dg: pecia) terre quinque lopinatas 

continens de campo predicto sita contigue juxta communem plateam (dg: ut 

dicebat) #versus oriens# in ea quantitate qua ibidem sita est et 

circonfossata ut dicebant predicto Petro cessit in partem ut alter 

recognovit super quibus etc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: tali annexa conditione quod 

dictus Petrus so) 

Duplicetur. 

Et mediante qua divisione reliqua pars dicti campi scilicet illa (dg: -s) 

pars que (dg: s) tendit a quinque lopinatis terre predictis ad locum 

dictum Bruggelaer ad dictum Petrum spectantibus versus (dg: oriens) 

#occidens# dicto Zeghero cessit in partem ut alter etc 

tali annexa conditione quod dictus Petrus solvet de censibus predictis 

XXXVI solidos hereditarii census quod alteri dampna exinde non eveniant 

in futurum ut alter (dg: repromisit) super omnia 

item quod dictus Zegherus solvet (dg: de) residuum censuum predictorum 

sic quod dicto Petro dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse super 

omnia promisit hoc adiuncto quod dictus Zegerus libere poterit viare a 

parte sua predicte! campi predicti per (dg: peciam t) quinque lopinatas 

terre predictas ad communem plateam ad brevius spacium et minus dampnum 

ut Petrus recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 240v 05 do 17-12-1405. 

Henricus Maes soen van Lijemde, Egidius die Rode zv Johannis, Ghevardus zvw 

Ghevardus van den Venne, Bertrammus zvw Henricus Collart en Petrus Driepont 

beloofden aan Jacobus Rijt 94 nieuwe 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 Maria-Hemelvaart aanstaande (zo 15-08-

1406). 

 

Henricus Maes soen de Lijemde Egidius die Rode filius Johannis Ghevardus 

filius quondam Ghevardi van den Venne Bertrammus filius quondam Henrici 

Collart et Petrus Driepont promiserunt indivisi super omnia Jacobo Rijt 

#XCIIII novos gulden# IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato mediatim Johannis (dg: proxime) et mediatim assumptionis 

Marie proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 240v 06 vr 05-02-1406. 

Henricus Osken alias van Bercheijcke beloofde aan Reijnerus Loeman 26 

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

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

 

Henricus Osken alias de Bercheijcke promist super omnia Reijnero Loeman 

XXVI gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet 

gulden ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Jorden datum in festo Agathe. 

 

1184 f.241r. 

 quinta post Lucie: donderdag 17-12-1405. 

 sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1405. 

 in festo Thome: maandag 21-12-1405. 

 

BP 1184 f 241r 01 do 17-12-1405. 

Johannes Heijme droeg over aan Johannes zvw Johannes Mersmans 1 morgen land 
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die aan hem behoort in 7 morgen land, in de dingbank van Tefelen, in een 

kamp gnd Art Heijmen Camp, met de dijken die bij die 7 morgen behoren, 

gelegen onder zowel de dingbank van Tefelen als die van Loet. 

 

Johannes Heijme unum juger terre #de septem jugeribus terre# sitis in 

jurisdictione de Tefellen (dg: inter h) in campo dicto Art Heijmen Camp 

simul cum aggeribus ad predicta septem jugera terre spectantibus tam 

infra jurisdictionem predictam quam infra jurisdictionem de Loet sitis ut 

dicebat hereditarie #supportavit# Johanni filio quondam Johannis Mersmans 

promittens super omnia ratam servare. Testes Jorden et Jacobus datum 

quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 241r 02 do 17-12-1405. 

Alardus van Berlikem droeg over aan Gerardus Pels een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, naast erfgoed van Johannes Hoenken, welk huis en 

erf voornoemde Alardus gekocht17 had van Johannes van Haren zvw Franco van 

Haren vleeshouwer. 

 

Alardus de Berlikem domum et aream sitam in Busco in vico dicto 

Colperstraet contigue juxta hereditatem Johannis Hoenken cum attinentiis 

dicte domus et aree singulis et universis quam domum et aream dictus 

Alardus erga Johannem de Haren filium quondam Franconis de Haren 

carnificis emendo aquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Pels cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 241r 03 do 17-12-1405. 

Petrus Enghelberen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Petrus Enghelberen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 241r 04 do 17-12-1405. 

Voornoemde Gerardus Pels beloofde aan voornoemde Alardus van Berlikem 26 

Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto (dg: Ge) Alardo XXVI Engels 

nobel vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 241r 05 do 17-12-1405. 

Gerardus Vrieze zvw Gerardus Vrieze Graet machtigde Gerardus Heerken zvw 

Godefridus Heerken 4 pond geld b-erfcijns te manen, die Godefridus die 

Heilt op het vigilie van Sint-Jacobus-Apostel moest betalen, gaande uit 2 

bunder beemd, in Dinther, ter plaatse gnd Tinscot, aan het eind van 2 

bunder beemd die behoren aan Lambertus zv Albertus, welke 4 pond erfcijns 

voornoemd geld wijlen Theodericus Rummel zvw Egidius van Overaa tezamen met 

andere cijnzen gekocht had van hr Johannes van Benthem heer van Heeswijk, 

welke 4 pond nu aan hem behoren. Met achterstallge termijnen. 

 

Gerardus Vrieze filius quondam Gerardi Vrieze Graet dedit contulit et 

concessit Gerardo Heerken filio quondam Godefridi Heerken potestatem 

monendi (dg: hereditarium censum) et via juris assequendi quatuor libras 

hereditarii census monete quas Godefridus die Heilt solvere tenebatur 

annuatim in vigilia Jacobi apostoli de duobus bonariis prati sitis in 

parrochia de Dijnther ad locum dictum Tinscot ad finem duorum bonariorum 

prati (dg: ad fin) ad Lambertum filium Alberti spectantium quas quatuor 

libras hereditarii census dicte monete (dg: dictus) Theodericus quondam 

                         
17 Zie ← BP 1184 f 059r 03 za 31-01-1405, overdracht van het huis. 
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Rummel filium! quondam Egidii de Overaa simul cum quibusdam alii! 

censibus erga dominum Johannem de Benthem dominum de Hezewijc militem 

emendo acquisierat prout in litteris quas quatuor libras monete ad se 

spectare dicebat #atque arrestadia dicti census# usque ad revocationem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 241r 06 do 17-12-1405. 

Theodericus van den Kolcke verkocht aan Henricus Becker zvw Matheus Becker 

en Johannes van de Kelder een stuk land, 2½ lopen groot, in Rosmalen, 

tussen wijlen voornoemde Matheus Becker nu zijn voornoemde zoon Henricus 

Becker en voornoemde Johannes van de Kelder enerzijds en Theodericus 

Tolincs anderzijds. 

 

Theodericus van den Kolcke peciam terre duas et dimidiam lopinatas 

continentem sitam in parrochia de Roesmalen inter hereditatem quondam 

(dg: Johannis) Mathei Becker nunc ad Henricum Becker eius filium et ad 

Johannem de Penu spectantem ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Tolincs ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dictis Henrico et Johanni 

de Penu promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 241r 07 do 17-12-1405. 

Johannes Boem van Druenen zvw Lambertus droeg over aan Godescalcus Becker 

al zijn beesten en varend goed, op de hoeve van voornoemde Johannes in 

Druenen. 

 

Johannes Boem #(dg: Lan)# de Druenen #filius quondam Lamberti# omnes et 

singulas suas bestias et bona pecoralia (dg: quas) supra mansum dicti 

Johannis situm in parrochia de Druenen consistentes ut dicebat legitime 

supportavit Godescalco Becker promittens super omnia warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 241r 08 vr 18-12-1405. 

Johannes Kuijst zv Rodolphus Kuijst beloofde aan Arnoldus van der Heijden 

gewantsnijder 100 oude Franse schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Kuijst filius Rodolphi Kuijst promisit super omnia Arnoldo van 

der Heijden rasori pannorum centum aude scilde Francie vel valorem ad 

monitionem et volutantem dicti Arnoldi persolvendos. Testes Heijme et 

Jacobus datum sexta post Lucie. 

 

BP 1184 f 241r 09 vr 18-12-1405. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen, zijn zoon Johannes en Godefridus van 

den Kolc beloofden aan Stephanus Merlingus etc 26 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen (dg: et Go) Johannes eius 

filius et Godefridus van den Kolc promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo etc XXVI aude scilde Francie ad pasche proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 241r 10 vr 18-12-1405. 

Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren droeg over aan de secretaris, 

tbv hr Goeswinus van Aa ridder en Gerardus van Aa, al zijn roerende en 

gerede goederen en beesten. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes van Haren filius quondam Willelmi de Haren omnia et singula sua 
!mobilia et parata ac bestias quocumque locorum consistentes ut dicebat 

legitime supportavit mihi ad opus domini Goeswini de Aa militis et 

Gerardi de Aa seu ad opus alterius eorum promittens super omnia ratam 
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servare. Testes datum supra. Tradatur dicto Johanni. 

 

BP 1184 f 241r 11 vr 18-12-1405. 

Brustinus Jans soen van Oesterwijc beloofde aan de secretaris, tbv de heren 

Johannes en Walterus priesters en Brustinus, kv eerstgenoemde Bruijstinus, 

800 oude Franse schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Brustinus. 

 

Brustinus Jans soen van Oesterwijc promisit super habita et habenda mihi 

ad opus domini Johannis domini Walteri presbitrorum et Brustini liberorum 

primodicti Bruijstini octingentos aude scilde Francie ad monitionem et 

voluntatem eorum persolvendos. Testes datum supra. Tradatur primodicto 

Brustino. 

 

BP 1184 f 241r 12 ma 21-12-1405. 

Everardus van Cleve en zijn vrouw Elizabeth wv Amelius van Hal verkochten 

aan Egidius Zecker de jongere een huis en tuin, in Den Bosch, aan de straat 

gnd (dg: Beurde) Huls, tussen erfgoed van Theodericus Mertens enerzijds en 

erfgoed van Johannes Bars anderzijds, met het vollersgereedschap in dit 

huis. 

 

(dg: Gerardus) Everardus de Cleve maritus legitimus Elizabeth sue uxoris 

(dg: f) relicte quondam Amelii de Hal {liggende streep om de rest van de 

regel op te vullen} et ipsa cum eodem etc domum et ortum sitos in Busco 

ad vicum dictum (dg: Buerde) Huls inter hereditatem Theoderici Mertens ex 

uno et inter hereditatem Johannis Bars ex alio simul cum instrumentis ad 

officium fullonum spectantibus et in dicta domo consistentibus ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Egidio Zecker juniori promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte eorum) 

deponere. Testes Jorden et Lu datum in festo Thome. 

 

1184 f.241v. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1405. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1405. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1405. 

 

BP 1184 f 241v 01 za 19-12-1405. 

Johannes Quappe zvw Arnoldus Quappe droeg over aan Henricus Donc zvw 

Willelmus Donc (1) een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch, aan het woonhuis van Johannes van Arle 

te leveren, gaande uit (1a) een beemd, gnd die Heze Beemt, in Goirle, naast 

de beemden van Lucas van de Kerkhof enerzijds en de beemd van Metta van het 

Zand anderzijds, (1b) een stuk land, gnd die Huijsacker, 2 lopen roggeland 

groot, in Westilburg, naast Johannes Jonghelinc enerzijds en Johannes van 

Afterloe anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Johannes van Arle 

handschoenmaker gekocht had van Johannes van den Noertacker wonend in 

Enschot, (2) een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch aan het huis van voornoemde Johannes {van Arle} te leveren, 

gaande uit erfgoederen in Hilvarenbeek, aan de kant van Moergestel, tussen 

de kerk van Hilvarenbeek enerzijds en de windmolen aldaar anderzijds, te 

weten (2a) een stuk land, gnd Stapacker, (2b) het deel dat Henricus 

Scoerwegghe van Hildewarenbeke had in een stuk land, gnd die Moelenacker, 

(2c) een stuk land, gnd de Berg aan de Molen, welke pacht van 5 zester 

wijlen voornoemde Johannes van Arle gekocht had van voornoemde Henricus 

Scoerwegghe, welke beide pachten wijlen Johannes Raet oom van eerstgenoemde 

Johannes tezamen met andere goederen verworven had van erfg vw Johannes van 

Arle en diens vrouw Margareta, en welke pachten voornoemde Johannes Quappe 

tezamen met andere goederen verworven had van zijn oom Gerardus Raet bvw 

voornoemde Johannes Raet. Zouden de pachten worden uitgewonnen, dan zal 

voornoemde Johannes voor die pacht 50 Hollandse gulden geld van wijlen hr 

Willelmus of de waarde betalen en de schade betalen die voornoemde Henricus 
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van rechtswege daarvan heeft; en zijn eenmaal dit geld en de schade aan 

voornoemde Henricus betaald, zal zal voornoemde Henricus alle brieven 

tezamen met de pachten, zonder lasten als voornoemde Henricus die daarop 

gevestigd heeft, aan voornoemde Johannes afstaan. 

 

Johannes Quappe filius quondam Arnoldi Quappe (dg: pala) hereditariam 

paccionem novem lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree apostoli et ad Buscum ad domum habitationis Johannis 

de Arle tradendam de quodam prato die Heze Beemt nominato sito in 

parrochia de Goerle contigue juxta pratum Luce de Cijmitherio ex uno et 

inter pratum Mette de Arena ex alio coadiacen[tia] atque de pecia terre 

die Huijsacker nuncupata capiente in semine duas lopinatas terre 

siliginee sita in parrochia de Westilborgh contigue juxta hereditatem 

Johannis Jonghelinc et inter hereditatem Johannis de Afterloe quam 

paccionem dictus quondam Johannes de Arle cijrothecarius erga Johannem 

van den Noertacker commorantem in parrochia de Enschet emendo acquisierat 

prout in litteris atque hereditariam paccionem quinque sextariorum 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

ad domum dicti Johannis tradendam de hereditatibus sitis in parrochia de 

Hildewarenbeke in latere versus (dg: Ghees) Ghestel inter ecclesiam de 

Hildewarenbeke et molendinum venti consistens ibidem videlicet de pecia 

terre dicta Stapacker de tota parte (dg: he) quam Henricus Scoerwegghe de 

Hildewarenbeke in pecia terre die Moelenacker vocata habuit et de pecia 

terre que dicitur Mons ad Molendinum quam (dg: peciam) paccionem quinque 

sextariorum siliginis dictus quondam Johannes de Arle erga predictum (dg: 

Johannem) Henricum Scoerwegghe emendo acquisierat prout in litteris quas 

pacciones (dg: di) predictas Johannes quondam Raet avunculus olim (dg: 

di) primodicti Johannis erga heredes quondam Johannis de Arle et quondam 

Margarete sue uxoris simul cum quibusdam aliis bonis acquisierat et quas 

pacciones (dg: Heijlw) dictus Johannes Quappe simul cum quibusdam aliis 

bonis erga Gerardum Raet suum avunculum fratrem olim dicti quondam 

Johannis Raet acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico (dg: 

van den) Donc filio quondam Willelmi Donc (dg: acquisier) cum litteris et 

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

dicti quondam Johannis Raet et suorum heredum deponere promisit insuper 

super omnia si dicta! (dg: paccio) #pacciones# sibi evincentur via juris 

quod tunc dictus Johannes pro (dg: paccione reddet L Hollans gulden m 

monete comitis Willelmi) #paccionibus# reddet et solvet L Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi vel valorem atque (dg: ?et) dampna que 

dictus Henricus exinde habuit judicialiter et illis pecuniis et dampnis 

ipso Henrico persolutis dictus Henricus omnes litteras mentionem de 

premissis facientes (dg: re) simul cum paccionibus predictis libere et ab 

ipso (dg: nullibi oblig) aut ex parte sui nullibi obligatas resignabit 

Johanni predicto ut ipse Henricus recognovit. Testes Jorden et Gheel 

datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1184 f 241v 02 za 19-12-1405. 

Henricus van Meirlaer oudere zvw Rodolphus van Meirlaer verkocht aan Petrus 

zv Bela wv Godefridus Andries soen een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Hinthamerstraat, in een straatje gnd Baseldonkse Straat, tussen erfgoed van 

Henricus van der Elizen enerzijds en erfgoed van voornoemde Bela wv 

Godefridus Andries soen en haar zoon Petrus anderzijds. 

 

Henricus de Meirlaer filius senior quondam Rodolphi de Meirlaer (dg: 

peciam) domum aream (dg: et o) sitam in Busco ad vicum Hijnthamensem in 

viculo dicto Baseldoncsche Straet inter hereditatem Henrici van d[er] 

Elizen ex uno et inter hereditatem Bele relicte quondam Godefridi (dg: 

Andree) Andries soen et Petri sui filii ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro predicto promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Egidius et Heijme datum sabbato post Lucie. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  49 

 

 

BP 1184 f 241v 03 za 03-10-1405. 

Heijlwigis wv Kijel machtigde mr Godefridus van Rode te manen en te 

beheren. 

 

-. 

Heijlwigis relicta quondam !Kijel dedit et contulit magistro Godefrido de 

Rode potestatem monendi et regendi etc usque ad revocationem. Testes 

Jorden et Gheel datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1184 f 241v 04 za 03-10-1405. 

Voornoemde Heijlwigis wv Kijel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit kamers van wijlen Johannes Wonder, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de kerk van 

Sint-Jan-Evangelist. 

 

-. 

Dicta Heijlwigis hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quibusdam cameris 

quondam Johannis Wonder sitis in Busco in vico tendente a vico 

Hijnthamensi versus ecclesiam beati Johannis ewangeliste in Busco monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 241v 05 di 22-12-1405. 

Godefridus Mostart en Petrus zv Johannes Neven soen verklaarden dat 

Henricus, Johannes en Heijlwigis, kvw Henricus van Bucstel, buiten het 

huis, de leefgemeenschap en kosten van hun moeder Aleijdis wv voornoemde 

Henricus zijn geweest, gedurende 6 weken 3 dagen nadat ze door voornoemde 

Aleijdis waren geëmancipeerd. 

 

Nos Johannes et Jordanus notum facimus quod constituti etc Godefridus 

Mostart et Petrus filius Johannis Neven soen deposuerunt quod Henricus 

Johannes et Heijlwigis liberi quondam Henrici de Bucstel fuerant extra 

domum convictum et expensas Aleijdis eorum matris relicte dicti quondam 

Henrici per spacium sex septimanarum et trium dierum postquam ab ipsa 

Aleijde emancipati fuerant (dg: ...) datum in crastino Thome. 

 

1184 f.242r. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1405. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1405. 

 quarta post Thome: woensdag 23-12-1405. 

 

BP 1184 f 242r 01 di 22-12-1405. 

Johannes zv Ghisbertus Ghiben soen beloofde Jordanus zvw Henricus van den 

Braken schadeloos te houden van 1/6 deel dat voornoemde Jordanus moet 

betalen en leveren van een lijfrente van 2 oude schilden en 9 lopen rogge, 

maat van Helmond, welke lijfrente wijlen voornoemde Henricus moest betalen 

en leveren aan Arnoldus van den Goer. 

 

Solvit. 

Johannes filius Ghisberti Ghiben soen promisit super omnia Jordano filio 

quondam Henrici van den Braken quod ipse eundem Jordanum quitabit et 

simpliceter indempnem servabit a (dg: un) sexta parte quam dictus 

Jordanus solvere tenetur de vitali pensione (dg: triu) duorum aude scilde 

et novem lopinorum siliginis (dg: ?e) mensure de Helmont quam pensionem 

dictus quondam Henricus solvere tenebatur Arnoldo van den Goer ut 

dicebat. Testes Jorden et Lu datum in crastino Thome. 

 

BP 1184 f 242r 02 di 22-12-1405. 

Hilla wv Johannes Nerinc maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 
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met Sint-Jan, welke cijns aan Henricus Nerinc was overgedragen door zijn 

broer voornoemde Johannes Nerinc, en welke cijns na overlijden van 

voornoemde Henricus gekomen was aan voornoemde Johannes. 

 

Hilla relicta quondam Johannis Nerinc hereditarium censum XXX solidorum 

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

supportatum (dg: di) Henrico Nerinc a Johanne Nerinc predicto suo fratre 

et quem censum dicta Hilla dicto Johanni de morte dicti quondam Henrici 

sui fratris successione advolutum esse dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Jorden et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 03 di 22-12-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pind geld, die Henricus van Dijegheden en zijn dochters 

Elizabeth, Margareta en Mechtildis beloofd hadden aan wijlen voornoemde 

Arnoldus, met Kerstmis te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum quinque 

librarum monete quem Henricus de Dijegheden Elizabeth Margareta et 

Mechtildis eius filie promiserant se daturos et soluturos dicto quondam 

Arnoldo hereditarie nativitatis Domini prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 04 di 22-12-1405. 

Gerardus van Berze zvw Nijcholaus van Berze, gemachtigd door zijn moeder 

Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pond, aan wijlen voornoemde Nijcholaus verkocht door 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven. 

 

Gerardus de Berze filius quondam Nijcholai de Berze potens factus a 

Ghisenrade sua matre relicta dicti quondam Nijcholai hereditarium censum 

quinque librarum venditum dicto quondam Nijcholao a Willelmo de 

Broechoven filio quondam Henrici de Broechoven prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 05 di 22-12-1405. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout beloofde aan haar schoonzoon Gerardus van 

Berze 60 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

na maning te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout promisit super omnia Gerardo de 

Berze suo genero LX novos (dg: Ger) Gelre gulden XXXVI gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 242r 06 di 22-12-1405. 

Gerardus zvw Gerardus Elen droeg over aan Wijtmannus zvw Walterus van den 

Dael een huis en tuin met ondergrond en toebehoren, in Oisterwijk, naast 

een huis van wijlen Johannes zvw Walterus Pelsers, welk huis en tuin 

voornoemde Gerardus gekocht had van Johannes Buijs. 

 

Solvit IIII grossos. 

Gerardus filius quondam Gerardi Elen domum et ortum cum suis fundo et 

attinentiis sitos in Oesterwijc contigue juxta (dg: hereditatem) domum 

quondam Johannis filii quondam Walteri Pelsers quos domum et ortum dictus 

Gerardus erga Johannem Buijs emendo acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Wijtmanno filio quondam Walteri van den Dael promittens super 

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

supra. 
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BP 1184 f 242r 07 di 22-12-1405. 

Gerardus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Writer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 08 di 22-12-1405. 

Ghibo Keijot maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 26 

schelling geld, die Johannes Bresser zvw Henricus Bresser beloofd had aan 

voornoemde Ghibo, met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit II grossos. 

Ghibo Keijot hereditarium censum XXVI solidorum monete quem Johannes 

Bresser filius quondam Henrici Bresser promiserat se daturum et soluturum 

dicto Ghiboni hereditarie nativitatis Domini monuit de 3 annis. Tstes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 09 wo 23-12-1405. 

Reijnerus van Hoelten zvw Petrus van Woudrichem en Bartholomeus Vos zvw 

Willelmus Vos beloofden aan (dg: Godefridus van Zeelst zvw Gerardus) 

Gerardus van Ellaer 50 mud hop, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1406) te leveren. 

 

Reijnerus de Hoelten filius quondam (dg: Willelmi de W) Petri de 

Woudrichem et Bartholomeus Vos filius quondam Willelmi Vos promiserunt 

indivisi super omnia (dg: Godefrido de Zeelst filio quondam Gerardi) 

#Gerardo de Ellaer# L mud #novi# boni et sicci lupuli mensure de Busco ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Lu et Heijme datum quarta 

post Thome. 

 

BP 1184 f 242r 10 wo 23-12-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

{Ertussen geschreven}. Non scribatur. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 11 wo 23-12-1405. 

Voornoemde Reijnerus van Hoelten zvw Petrus van Woudrichem deed tbv 

Godefridus van Zeelst zvw Gerardus afstand van een huis en erf, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed eertijds van Ywanus 

Stierken nu van erfg vw Hermannus Loden enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes Screijnnemaker anderzijds. 

 

Dictus Reijnerus super domo et area sita in Busco ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem (dg: qu) dudum Ywani Stierken nunc ad heredes quondam 

Hermanni Loden spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Screijnnemaker ex alio ut dicebat et super jure ad opus dicti Godefridi 

de Zeelst #filii quondam Gerardi# hereditarie renunciavit promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 242r 12 wo 23-12-1405. 

Herbertus zvw Willelmus Herbrechts soen verkocht aan Godefridus kramer zvw 

Godefridus Scoenmaker van Lijt ½ morgen land, in Lith, ter plaatse gnd die 

Cort Weijden, beiderzijds tussen voornoemde Godefridus, met beide einden 

strekkend aan een steeg, belast met een cijns aan de heren van Sint-

Lambertus, en dijken, waterlaten en sluizen. 

 

Herbertus filius quondam Willelmi Herbrechts soen dimidium juger terre 

situm in parrochia de Lijt ad locum dictum die Cort Weijden inter 

hereditates Godefridi institoris filii quondam Godefridi Scoenmaker de 

Lijt ex utroque latere coadiacentes tendens cum quolibet fine ad quandam 
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stegam in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu dominorum de Sancto Lamberto et aggeribus 

aqueductibus et slusis ad premissa spectantibus. Testes Dordrecht et 

Heijme datum quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 242r 13 wo 23-12-1405. 

Jacobus van Wijel zvw Gerardus zvw Jacobus van Wijel leerbewerker maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, aan wijlen voornoemde Jacobus van Wijel leerbewerker overgedragen 

door Arnoldus Sceijdemaker zvw Arnoldus Sceijdemaker. 

 

... [s]cribatur. 

Jacobus de Wijel filius quondam Gerardi (dg: de W) filii quondam Jacobi 

de Wijel #frunitoris# hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini (dg: venditum) supportatum dicto quondam 

Jacobo de Wijel frunitori ab Arnoldo Sceijdemaker filio quondam Arnoldi 

Sceijdemaker prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Jorden et Heijme 

datum quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 242r 14 wo 23-12-1405. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus zvw Jacobus van Wijel maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, aan wijlen voornoemde Jacobus verkocht door Engelbertus 

Aelbrechts soen van Maren. 

 

-. 

Dictus Jacobus filius quondam Gerardi filii quondam Jacobi de Wijel 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis venditum dicto quondam Jacobo ab Engelberto Aelbrechts 

soen de Maren prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.242v. 

 quarta post Thome: woensdag 23-12-1405. 

 

BP 1184 f 242v 01 wo 23-12-1405. 

Jacobus van Wijel zvw Gerardus van Wijel zvw Jacobus van de Wijel maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te 

betalen, aan wijlen voornoemde Jacobus overgedragen door Lambertus Bathen 

soen. 

 

-. 

Jacobus de Wijel filius quondam Gerardi de Wijel filii quondam (dg: 

Gerardi) #Jacobi# de Wijel hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie pasche (dg: venditum) supportatum dicto quondam 

Jacobo a Lamberto Bathen soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Jorden et Heijme datum quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 242v 02 wo 23-12-1405. 

Theodericus nzvw Gerardus Uden soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 2½ oude Gelderse gulden, met Kerstmis te betalen, aan 

voornoemde Theodericus verkocht door zijn broer Johannes nzvw voornoemde 

Gerardus. 

 

Solvit. 

Theodericus filius naturalis quondam Gerardi Uden soen hereditarium 

censum duorum et dimidii antiquorum aureorum florenorum communiter aude 

gulden vocatorum monete Gelrie #solvendum hereditarie nativitatis Domini# 

venditum dicto Theoderico a Johanne suo fratre filio (dg: dicto) naturali 

dicti quondam Gerardi monuit de 3 annis. Testes Dordrecht et Heijme datum 
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quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 242v 03 wo 23-12-1405. 

Voornoemde Theodericus nzvw Gerardus Uden soen maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 Hollandse gulden, aan hem verkocht door 

Hilla wv Johannes van Tricht van Lijt en Johannes, Matheus, Bela en 

Mechtildis, kv voornoemde Hilla en wijlen Johannes. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus ut supra hereditarium censum trium aureorum florenorum 

communiter gulden vocatorum monete Hollandie venditum sibi ab Hilla 

relicta quondam Johannis de Tricht de Lijt Johanne Matheo Bela et 

Mechtilde liberis dictorum Hille et quondam Johannis prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242v 04 wo 23-12-1405. 

Johannes van der Zidewijnden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan Johannes Monic zv 

Arnoldus Monic verkocht door Walterus van Vucht zvw Petrus Geroncs, welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes van der Zidewijnden hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum Johanni Monic filio 

Arnoldi Monic a Waltero de Vucht filio quondam Petri Geroncs prout in 

litteris et quem ad se spectare dicebat (dg: monuit) monuit de 3bus annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242v 05 wo 23-12-1405. 

Willelmus Pijgge ev Aleijdis dvw Petrus Scutte droeg over aan Henricus van 

der Bruggen van Helvoirt verwer een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van 

Helmond, die Ghevardus Goeswijns soen met Lichtmis in Deurne, in een huis 

en erf aldaar, moest leveren aan wijlen voornoemde Petrus, gaande uit (1) 

5/8 deel, dat aan wijlen voornoemde Petrus behoorde, in verschillende 

erfgoederen van wijlen Wijnandus van den Emmelheze, in Deurne, welk 5/8 

deel wijlen voornoemde Petrus ev Margareta dvw voornoemde Wijnandus in 

pacht had uitgegeven aan voornoemde Ghevardus, voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde erfpacht van 5 mud rogge, (2) 1 lopen roggeland, in Deurne, ter 

plaatse gnd Haghen Acker, welke lopen land voornoemde Gevardus tevens tot 

onderpand had gesteld. 

 

Willelmus Pijgge maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie quondam Petri 

Scutte hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de 

Helmont quam Ghevardus Goeswijns soen solvere tenebatur dicto quondam 

Petro hereditarie purificationis et in parrochia de Doerne (dg: 

tradendam) in domo ac area in eadem parrochia sita tradendam ex (dg: -in) 

quinque octavis partibus que ad dictum quondam Petrum spectabant in 

diversis hereditatibus quondam Wijnandi van den Emmelheze sitis in 

parrochia de Doerne quas quinque octavas partes dictus quondam Petrus 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie dicti quondam 

Wijnandi dederat ad pactum Ghevardo predicto pro censibus dominorum fundi 

et pro predicta paccione quinque modiorum siliginis atque ex una lopinata 

terre siliginee sita in dicta parrochia in loco dicto Haghen Acker quam 

lopinatam terre dictus Gevardus pro solutione dicte paccionis ad pignus 

imposuerat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico (dg: ?v) van 

der Bruggen de Helvoirt tinctori cum litteris et jure promittens super 

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

quondam Petri et suorum heredum deponere. Testes Lu et Heijme datum 

quarta post Thome. 
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BP 1184 f 242v 06 wo 23-12-1405. 

Ghisbertus Piggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Piggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242v 07 wo 23-12-1405. 

Elizabeth wv Everardus van den Water en haar kinderen Johannes en Everardus 

maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 oude Franse 

schilden, aan voornoemde Elizabeth, tbv haar en haar kinderen bij haar 

verwekt door wijlen voornoemde Everardus, verkocht door Henricus zvw 

Willelmus van Beest. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water Johannes et Everardus 

eius liberi hereditarium censum sex denariorum aureorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie venditum dicte 

Elizabeth ad opus sui et ad opus suorum liberorum ab ipsa et dicto 

quondam Everardo pariter genitorum ab Henrico filio quondam Willelmi de 

Beest prout in litteris monuerunt de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 242v 08 wo 23-12-1405. 

Voornoemde broers Johannes en Everardus maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Elijas van den 

Wijel en Jacobus van den Wijel met hun goederen. 

 

Dicti Johannes et Everardus fratres omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Elijam van den Wijel et Jacobum 

van den Wijel #seu eorum alterum# cum suis bonis calumpniaverunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 242v 09 wo 23-12-1405. 

Gerardus Scarpenborch zvw Henricus Scarpenborch ontlastte Nijcholaus van 

Maren zwaardveger van al het geld, waarvoor voornoemde Nijcholaus een 

lijfpacht van 1 mud rogge verworven had van voornoemde Henricus en zijn 

kinderen, van van alle kwesties waarmee voornoemde Gerardus voornoemde 

Nijcholaus of zijn kinderen en erfgenamen kan aanspreken. 

 

Gerardus Scarpenborch filius quondam Henrici Scarpenborch palam quitavit 

Nijcholaum de Maren forbitorem ab omnibus et singulis (dg: bo) pecuniis 

et pecuniarum summis pro quibus dictus Nijcholaus vitalem pensionem unius 

modii siliginis erga predictum Henricum et eius liberos dudum acquisierat 

atque ab omnibus bonis (dg: et) causis et rebus quibus mediantibus ipse 

Gerardus predictum Nijcholaum aut eius liberos et heredes impetere possit 

aut vexare sive in judicio spirituali aut in judicio seculari promittens 

super omnia premissa rata servare et eis numquam convenire. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 242v 10 wo 23-12-1405. 

Baudewinus zvw Nijcholaus Baudekens soen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 2 oude schilden, aan wijlen voornoemde Nijcholaus 

verkocht door Johannes Roest zvw Henricus Roest. 

 

Baudewinus filius quondam Nijcholai Baudekens soen hereditarium censum 

duorum aureorum denariorum antiquorum aude scilde vocatorum venditum 

dicto quondam Nijcholao a Johanne Roest filio quondam Henrici Roest prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.243r. 

 quarta post Thome: woensdag 23-12-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis decembris XXIII: woensdag 23-12-1405. 
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BP 1184 f 243r 01 wo 23-12-1405. 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghijessen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan voornoemde mr Wolphardus 

overgedragen door hr Theodericus Rover ridder. 

 

Johannes filius quondam magistri Wolphardi de Ghijessen hereditarium 

censum trium librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato supportatum dicto magistro 

Wolphardo a domino Theoderico Rover milite prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Lu et Heijme datum quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 243r 02 wo 23-12-1405. 

Volcquinus zvw Arnoldus zvw Volcquinus van Amersfoert droeg over aan 

Theodericus Bathen soen, tbv zijn dochter Yda, een vak in Den Bosch op het 

gewanthuis, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Rode enerzijds en 

erfgoed van wijlen Adam van Ghestel anderzijds, welk vak Elizabeth mv 

voornoemde Volcquinus wv voornoemde Arnoldus, tbv haar voornoemde zoon 

Volcquinus, verworven18 had van Walterus Coptiten. 

 

Wolcwinus! filius quondam Arnoldi filii quondam Volcquini de Amersfoert 

quendam stallum dictum vacke situm in Busco supra domum pannorum inter 

hereditatem quondam Johannis de Rode ex uno et inter hereditatem quondam 

Ade de Gh[este]l ex alio quem stallum (dg: dictus) Elizabeth mater dicti 

Vocwini! relicta dicti quondam Arnoldi (dg: erga) ad opus dicti Volcquini 

sui filii erga Walterum Coptiten acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Theoderico Bathen soen ad opus Yde sue filie cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243r 03 wo 23-12-1405. 

Rutgherus van Audenhoven en Petrus van den Hoernic beloofden aan Egidius 

van Gheel 50 Franse kronen met Sint-Jan-Baptist (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Rutgherus de Audenhoven et Petrus van den Hoernic promiserunt indivisi 

Egidio de Gheel L coronas monete Francie boni auri ad festum beati 

Johannis baptiste persolvendos. Testes Johannes Dordrecht et Heijme datum 

supra. 

 

BP 1184 f 243r 04 wo 23-12-1405. 

Johannes van Helvoert en Alardus zvw Gerardus Keelkens soen steenhouwer 

beloofden aan voornoemde Rutgherus van Audenhoven en Petrus van den Hoernic 

50 Franse kronen met Sint-Jan-Baptist (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Johannes de Helvoert et Alardus filius quondam Gerardi Keelkens soen 

lathomus promiserunt indivisi super omnia dictis Rutghero et Petro L 

coronas Francie ad festum nativitatis beati Johanni baptiste 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243r 05 wo 23-12-1405. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Wijnricus zvw Henricus Screijmaker droeg over aan 

Willelmus zvw Willelmus zvw Arnoldus Tielkini 4 hont land, ter plaatse gnd 

die Hoeven, in een kamp gnd Alems Campe, tussen erfgoed gnd die Gheer 

enerzijds en erfgoed gnd Haveloes Hoeve anderzijds, met een eind strekkend 

aan de waterlaat aldaar en met het andere eind aan de plaats gnd Heze, 

welke 4 hont land wijlen voornoemde Wijnricus gekocht had van Johannes 

Scuende van Alem, en die nu aan hem behoren. 

 

                         
18 Zie ← BP 1182 p 240v 07 vr 12-11-1400, overdracht van het vak. 
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Nijcholaus dictus Coel filius quondam Wijnrici filii quondam Henrici 

Screijmaker quatuor hont terre sita in loco dicto die Hoeven in quodam 

campo dicto communiter Alems Campe inter hereditatem dictam die Gheer ex 

uno et inter hereditatem dictam Haveloes Hoeve #ex alio# tendentia cum 

uno fine ad aqueductum ibidem et cum reliquo fine versus locum dictum 

Heze que quatuor hont terre dictus quondam Wijnricus erga Johannem 

Scuende de Alem emendo acquisierat prout in litteris et que nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio quondam Willelmi 

filii quondam Arnoldi Tielkini cum litteris et jure promittens super 

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

quondam Wijnrici et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243r 06 wo 23-12-1405. 

Johannes Witloc verkocht aan Walterus Bac zvw Johannes Glavijman een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1406), gaande uit een stuk 

land, 4 lopen groot, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen een gemene 

steeg enerzijds en Johannes van der Teijnden anderzijds. 

 

Johannes Witloc hereditarie vendidit Waltero Bac filio quondam Johannis 

Glavijman hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et pro primo 

termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex pecia terre (dg: s) quatuor lopinatas continente sita in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter communem stegam ex uno 

et inter hereditatem Johannis van der Teijnden ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243r 07 wo 23-12-1405. 

Henricus zvw Henricus Wever van Loen verkocht aan voornoemde Walterus Bac 

zvw Johannes Glavijman een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-

1406), gaande uit 4 lopen land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Wargartshuzen, tussen Johannes van Mijddegael enerzijds en Johannes Peters 

soen anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici Wever de Loen hereditarie vendidit dicto 

Waltero hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum #et in B[u]sco tradendam# 

ex quatuor lopinatis terre sitis in parrochia de Vucht sancti Petri ad 

locum dictum Wargartshuzen inter hereditatem Johannis de Mijddegael ex 

uno et inter hereditatem Johannis Peters soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243r 08 wo 23-12-1405. 

En voornoemde Henricus kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) met 11¼ nieuwe Gelderse gulden, 13 oude Vlaamsen 

of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen 

en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus van Wijel, Johannes Yoede en 

Godescalcus Arnts soen. 

 

Et poterit dictus (dg: W) Henricus redimere ad spacium duorum annorum 

festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum XI novis Gelre gulden #XIII aude Vlems vel IX 

boddreger pro quolibet gulden# et quartam partem unius novi gulden et cum 

(dg: pa) arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redemptionis ut 

in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis decembris !XXIII hora 
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vesperarum presentibus !presentibus dictis scabinis Jacobo de Wijel 

Johanne Yoede et Godescalco Arnts soen. 

 

BP 1184 f 243r 09 wo 23-12-1405. 

En voornoemde Johannes Witloc kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) met 33¾ nieuwe Gelderse gulden, waarde 

als hierboven, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar 

van wederkoop. Datum en in aanwezigheid als hierboven. 

 

{Met haal verbonden met BP 1184 f 243r 06}. 

Et poterit dictus Johannes Witloc redimere ad spacium duorum annorum 

festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum XXXIII novis Gelre gulden et tribus quartis 

unius gulden et (dg: cum paccione) valoris ut immediate et cum 

arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redemptionis. Actum ut 

supra presentibus ut supra. 

 

1184 f.243v. 

 quarta post Thome: woensdag 23-12-1405. 

 

BP 1184 f 243v 01 wo 23-12-1405. 

Johannes Yoede en Johannes Steenwech zvw Hubertus beloofden aan Hermannus 

Stijcker 157 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Johannes Yoede et Johannes Steenwech filius quondam Huberti promiserunt 

indivisi super omnia Hermanno Stijcker centum LVII (dg: et) novos Gelre 

gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Heijme datum 

quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 243v 02 wo 23-12-1405. 

Gerlacus Arnts soen van Zonne en Godescalcus Arnts soen beloofden aan 

voornoemde Hermannus Stijcker 80 gulden van dezelfde waarde, met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Gerlacus Arnts soen van Zonne et Godescalcus Arnts soen promiserunt 

indivisi super omnia dicto Hermanno LXXX gulden similis valoris ad dictum 

terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243v 03 wo 23-12-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Ista non est scripta qu[oniam?] est cancellatum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243v 04 wo 23-12-1405. 

Sophija wv Gerardus Mol zvw Andreas Mol maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 2 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, aan 

wijlen voornoemde Andreas verkocht door Hubertus Valken soen van Alem. 

 

Sophija relicta quondam Gerardi Mol filii quondam Andree Mol hereditarium 

censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete regis Francie (dg: v) solvendum hereditarie nativitatis 

Domini venditum dicto quondam Andree ab Huberto Valken soen de Alem prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243v 05 wo 23-12-1405. 

Hilla dvw Henricus van Mulsen gaf uit aan haar broer Johannes van Mulsen 

(1) 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Wijnckelen, tussen 

Heijnmannus Froijart enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds, met de 
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dijken die erbij horen; de uitgifte geschiedde voor de dijken, sloten en 

sluizen, en voor een lijfrente van 11 pond geld, te betalen voor de duur 

van het leven van voornoemde Hilla, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) 8 hont 

land, in Empel, in een kamp gnd die Vier Mergen. 

 

Hilla filia quondam Henrici de Mulsen cum tutore unum et dimidium jugera 

terre sita in parrochia de Empel ad locum dictum die Wijnckelen inter 

hereditatem (dg: ?G) Heijnmanni Froijart ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Mulsen fratris dicte Hille ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt simul cum aggeribus ad premissa spectantibus dedit ad 

vitalem pensionem dicto Johanni suo fratri ab eodem hereditarie 

possidenda pro (dg: vi) aggeribus fossatis et slusis ad premissa 

spectantibus tenendis atque pro (dg: here) vitali pensione XI librarum 

monete danda sibi ad eius vitam et non ultra ab alio (dg: mediatim 

Johannis) !et mediatim Domini (dg: et pro primo) et mediatim Johannis et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futurum promittens #cum 

tutore# super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter !et ad maiorem securitatem octo hont terre sita in 

dicta parrochia in quodam campo dicto die Vier Mergen ut dicebat ad 

pignus imposuit #et promisit super habita et habenda sufficientem facere# 

et cum mortua fuerit erit quitum et dicta unum et dimidium jugera terre 

ad dictum Johannem hereditarie pertinebunt. Testes Jorden et Lu datum 

supra. 

 

BP 1184 f 243v 06 wo 23-12-1405. 

Johannes van Rijsingen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Arnoldus van Boemel goudsmid met 

zijn goederen. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes de Rijsingen omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Arnoldum de Boemel aurafabrum! cum quibuscumque 

eius bonis calumpniavit. Testes Jordanus et Lu datum quarta post Thome. 

 

BP 1184 f 243v 07 wo 23-12-1405. 

Henricus van den Dale goudsmid ev Aleijdis ndvw Willelmus van Orthen, door 

wijlen voornoemde Willelmus verwekt bij Katherina wijlen ev Henricus 

Roesken, droeg over aan Stephanus Merlingus, tbv Anthonius etc, een 

lijfrente19 van 6 oude schilden, op het leven van voornoemde Aleijdis, een 

helft te betalen op een mei en de andere helft met Allerheiligen, welke 

lijfrente voornoemde Aleijdis gekocht had van de stad Den Bosch, te beuren 

om door verkrijgers tot zij een bedrag van 21 oude schilden of de waarde 

hebben geïnd. 

 

                         
19 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406. 
Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, p.14, … Op meijdach, … Item Godert Willems soen van 

Orten III sc, Item Katerijn sijn suster III sc, Item Aleit sijn suster III sc. 

Rekening 2  01 10 1399 tot 18 04 1400, .43, … Op alre heiligen dach (za 01-11-1399), … Item 

Godert natuerlec soen Willems van Orten III sc, Item Katerijn sijn suster III sc, Item Aleit 

sijn suster III sc. 

Rekening 3  18 04 1400 tot 01 10 1400, hierin niet gevonden; veel lijfrenten zijn in deze 

rekening niet overgeleverd. 

Rekening 4  01 10 1400 tot 03 04 1401, p.96, … Op alreheiligen dach (ma 01-11-1400, … Item 

Godert natuerlec soen Willems van Orten III sc, Item Katerijn sijn suster III sc, Item Aleit 

sijn suster III sc. 

Rekening 5  26 03 1402 tot 01 10 1402, p.127, … Op meijdach (ma 01-05-1402), … Item Godert 

natuerlec soen Willems van Orten III sc, Item Katerijn sijn suster III sc, Item Aleit sijn 

suster III sc. 

Rekening 6  11 04 1406 tot 01 10 1406, p.159, … Opten irsten dach van meij (za 01-05-1406), … 

Item Godert van Orten III sc, Item Katerijn sijn suster III sc, Item Aleijt sijn suster III 

sc. 
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Henricus (de Cuke) van den Dale aurifaber maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie naturalis quondam Willelmi de Orthen ab ipso 

quondam Willelmo et Katherina quondam uxore Henrici Roesken pariter 

genite vitalem pensionem sex aude scilde solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Aleijdis et non ultra pro una medietate primo die mensis maii et 

pro reliqua medietate omnium sanctorum quam pensionem dicta Aleijdis erga 

opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris de vero sigillo 

legitime supportavit Stephano Merlingo (dg: a-) ad opus Anthonii (dg: ab) 

etc #cum litteris et jure# ab eisdem tenendam et levandam donec et 

quousque perceperint et levaverint XXI aude scilde vel valorem promittens 

super omnia warandiam (dg: et) ad tantum tempus et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 243v 08 do 24-12-1405. 

Johannes van Os zvw Johannes van Os gewantsnijder had 400 nieuwe Gelderse 

gulden in erfgoederen van die waarde beloofd te schenken aan Henricus Bije 

en zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde Johannes. Voornoemde Johannes schonk 

aan voornoemde Mechtildis (1) de helft die aan hem behoort in een 

b-erfcijns van 24 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een kamp, 

gnd Zwanenhoeve, in Schijndel, met gebouwen, landen, weiden en ander 

toebehoren, welke helft van de cijns voornoemde Johannes van Os gekocht had 

van Reijnerus van Tricht zvw Henricus van Tricht, (2) een b-erfcijns van 30 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 3 stukken land, 3 mud 

haverzaad groot, in Alem, welke cijns Johannes Honijman gekocht had van 

Falco gnd Valke zvw Cristina van Herpen, en welke cijns nu aan hem behoort, 

{f.244r} (3) een b-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, die Elizabeth 

wv Gerardus Groij van Oesterwijc en haar kinderen Johannes, Goeswinus en 

Elizabeth moeten leveren aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit (3a) 20 

lopen land, gnd die Joden Brake, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, 

(3b) 2 lopen land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd ter Auder Vonderen, (4) 3 

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

Kolperstraat naar de Loefsbrug, tussen erfgoed van wijlen voornoemde 

Henricus Bije enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus Lexus anderzijds. 

Voornoemde Mechtildis verklaarde dat hiermee alles dat toegezegd was 

geschonken is. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Os pannicide (dg: medietatem 

me) volens satisfacere (dg: de bonis) de quadringentis florenis novis 

Gelrensibus (dg: promissis) quos dictus Johannes promiserat nomine dotis 

Henrico Bije cum Mechtilde eius uxore filia dicti Johannis nomine dotis 

assignare in bonis hereditariis (dg: CC) CCCC novos aureos florenos 

valentibus idcirco dictus Johannes medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu XXIIII librarum monete solvendo hereditarie Johannis ex 

quodam campo dicto communiter Zwanenhoeve sito in parrochia de Scijnle 

atque ex edificiis terris pascuis et ceteris attinentiis dicti campi 

singulis et universis quam medietatem dicti census dictus Johannes de Os 

erga Reijnerum de Tricht filium quondam Henrici de Tricht emendo 

acquisierat prout in litteris atque hereditarium censum triginta 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex tribus 

peciis terre tres modios avene in semine capientibus sitis in parrochia 

de Alem quem censum (dg: dictus) Johannes Honijman erga Falconem dictum 

Valke filium quondam Cristine de Herpen emendo aquisierat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat atque 

 

1184 f.244r. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1405. 

 

BP 1184 f 244r 01 do 24-12-1405. 

hereditariam paccionem novem (dg: et) sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam Elizabeth #relicta quondam Gerardi Groij de Oesterwijc# 
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Johannes Goeswinus et Elizabeth eius liberi primodicto Johanni solvere 

tenentur ex viginti lopinatis terre dictis die Joden Brake sitis in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Karlichoven atque ex duabus 

lopinatis terre sitis in dicta parrochia ad locum dictum ter Auder 

Vonderen ut dicebat atque tres cameras cum suis fundis sitas in Busco in 

vico tendente a vico dicto Colperstraet versus pontem dictum Loefsbrugge 

inter hereditatem dicti quondam Henrici Bije ex uno et inter hereditatem 

quondam (dg: Alexii carnificis) Lamberti Lexus ut dicebat hereditarie 

supportavit dicte Mechtildi sue filie nomine dotis et tamquam bona 

dotalia promissa dicto Henrico Bije cum dicta Mechtilde promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et hiis 

mediantibus dicta Mechtildis palam recognovit sibi sua bona dotalia 

plenarie fore assignata per Johannem de Os suum patrem predictum. Testes 

Dordrecht et Lu datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 244r 02 do 24-12-1405. 

(dg: Wil) {Hierna enige ruimte onbeschreven gelaten}. 

 

BP 1184 f 244r 03 do 24-12-1405. 

Willelmus van Weert timmerman verkocht aan Thomas van Mameren een huis, erf 

en tuin, in Den Bosch, aan de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Reijnerus 

van Berze enerzijds en resterend erfgoed van voornoemde Willelmus 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg naar erfgoed van Arnoldus van 

Beke, met de osendruppen aan de kant van het voornoemde erfgoed van 

Willelmus, met het recht dat bij voornoemd huis behoort in de stenen muur 

die staat tussen voornoemd huis en voornoemd erfgoed van Reijnerus, en 

welke tuin even breed zal zijn als voornoemd huis naast de gemene weg is, 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling geld aan 

heren, dekaan en kapittel in Den Bosch. 

 

Willelmus de Weert carpentarius domum aream et ortum sitos in Busco ad 

vicum dictum die Boerdsche Straet inter hereditatem Reijneri de Berze ex 

uno et inter (dg: he) reliquam hereditatem dicti (dg: Reij) Willelmi ex 

alio tendentes a communi platea !hereditatem Arnoldi de Beke (dg: que 

domus area et ortus continent ante juxta predictam plateam) simul cum 

stillicidiis dicte domus in latere versus dictam hereditatem dicti 

Willelmi et cum toto jure ad dictam domum spectante in muro lapideo 

consistente inter predictam domum et inter predictam hereditatem dicti 

Reijneri et qui ortus continebit undique eandem latitudinem quam habet 

dicta domus contigue juxta communem plateam ut dicebat hereditarie (dg: 

sup) vendidit (dg: He) Thome de (dg: Mare) Mameren supportavit cum 

litteris mentionem de dicto muro facientibus et cum jure promittens super 

omnia (dg: ratam servare) warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis ipso domino duci et hereditario censu XXX solidorum 

monete dominis decano et capitulo in Busco exinde solvendis. Testes (dg: 

H) Johannes et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 244r 04 do 24-12-1405. 

Johannes zvw Marselius van Weert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes filius quondam Marselii de Weert prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 244r 05 do 24-12-1405. 

Voornoemde Thomas van Mameren beloofde aan voornoemde Willelmus van Weert 

timmerman 170 gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

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

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Thomas promisit super omnia dicto Willelmo centum et LXX gulden 
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XIII aude Vlems (dg: et vel) pro quolibet gulden computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244r 06 do 24-12-1405. 

Henricus van den Arennest maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 4 pond geld, die Zebertus zvw Henricus zv Sophija met Kerstmis moest 

metalen aan zijn broer Petrus van Oijen bakker, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Henricus van den Arennest hereditarium censum quatuor librarum monete 

(dg: solv) quem Zebertus filius quondam Henrici filii Sophije solvere 

tenebatur Petro de Oijen pistori suo fratri hereditarie nativitatis 

Domini prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244r 07 do 24-12-1405. 

Johannes Vuchts zvw Gerardus Vuchtman verkocht aan Ludolphus Buc van Boemel 

een n-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst morgen over een jaar (za 25-12-1406), gaande uit 

(1) een huis, tuin en 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

die Buenre, tussen de gemeint enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 

4 strepen land van voornoemde verkoper, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Gruenings Hoeve, (3) 3 lopen land, gnd den Crommen Acker, in Vught 

Sint-Petrus, tussen wijlen Theodericus Kijevit enerzijds en een waterlaat 

anderzijds, (4) 2 stukjes beemd, in Esch, naast erfgoed gnd Havervelt dat 

aan voornoemde Ludolphus behoort, (5) de helft, die aan hem behoort, in een 

stuk beemd, gnd Buckinc, ter plaatse gnd Halre Broec, waarvan de andere 

helft behoort aan voornoemde Ludolphus, (6) een stuk heide, in Vught Sint-

Petrus, naast de plaats gnd Wargartshuzen, tussen voornoemde Ludolphus 

enerzijds en Goeswinus Steenwech anderzijds, welke voornoemde erfgoederen 

behoorden aan wijlen Johannes van den Stripe Peters soen grootvader van 

voornoemde verkoper, (7) andere erfgoederen en goederen van voornoemde 

verkoper met toebehoren onder Vught en Esch. 

 

Johannes Vuchts filius quondam Gerardi Vuchtman hereditarie vendidit 

Ludolpho Buc de Boemel hereditariam paccionem XIII lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et (dg: in B) 

pro primo termino a crastino ultra annum et in Busco tradendam (dg: ex 

domo #et hereditatibus infrascriptis quondam Johannis van den Stripe avi 

dicti venditoris# et orto et duabus peciis terre quondam Johannis van den 

Strijpe avi) ex domo et orto et duabus peciis terre (dg: quondam Johannis 

van den Stripe avi) sitis in parrochia de Vucht sancti Petri ad locum 

dictum die Buenre inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter 

communem stegam ex alio atque ex quatuor (dg: lo) strepis terre dicti 

venditoris sitis in dicta parrochia ad locum dictum Gruenings Hoeve atque 

ex (dg: pecia) tribus lopinatis terre dictis den Crommen Acker sitis in 

dicta parrochia (dg: a) inter hereditatem #quondam# Theoderici Kijevit ex 

uno et inter quendam aqueductum ex alio atque ex duabus particulis prati 

sitis in parrochia de Essche juxta hereditatem dictam Havervelt ad dictum 

Ludolphum spectantem (dg: ex uno) necnon ex medietate ad ipsum spectante 

in pecia prati dicta Buckinc sita in loco dicto Halre Broec de qua pecia 

prati (dg: dicta) reliqua medietas ad dictum Ludolphum pertinere 

dinoscitur atque ex pecia terre mericalis sita in parrochia de Vucht 

sancti Petri (dg: ?et) juxta locum dictum Wargartshuzen inter hereditatem 

dicti Ludolphi ex uno et inter hereditatem Goeswini Steenwech ex alio que 

hereditates predicte ad Johannem quondam #van den# Stripe #Peters soen# 

avi olim dicti venditoris pertinere consueverant atque ex (dg: uni) 

ceteris hereditatibus et bonis dicti venditoris et attinentiis dictarum 

hereditatum singulis et universis quocumque locorum infra parrochias de 

Vucht et de Essche consistentibus ut dicebat promittens super omnia 
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habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244r 08 do 24-12-1405. 

Johannes Erenberts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Erenberts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244r 09 do 24-12-1405. 

Theodericus van Stega van Zevenem droeg over aan Arnoldus zvw Andreas 

Engbrechts soen de helft van een huis en tuin, die waren van wijlen 

Godefridus Scolleken, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Johannes Ghenen soen van Geffen enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Bernts soen, met een gemene steeg ertussen, anderzijds, te weten 

de helft aan de kant van de gemene steeg, welke helft voornoemde 

Theodericus tezamen met andere goederen gerechtelijk gekocht had van mr 

Godefridus van Rode. 

 

Theodericus de Stega de Zevenem medietatem domus aree et orti que fuerant 

quondam Godefridi Scolleken sitorum in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis Ghenen soen de Geffen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Bernts soen una stega communi interiacente ex 

alio videlicet illam medietatem que sita est contigue juxta dictam stegam 

quam medietatem dictus Theodericus simul cum quibusdam aliis bonis erga 

magistrum Godefridum de Rode per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo filio quondam Andree Engbrechts soen cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.244v. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1405. 

 in crastino nativitatis Domini: zaterdag 26-12-1405. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1405. 

 

BP 1184 f 244v 01 do 24-12-1405. 

Ludolphus Buc van Boemel ev Johanna dvw Goeswinus van den Steen maande 3 

achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 20 schelling, een helft te 

betalen met Sint-Thomas en de andere helft met Sint-Jan, aan Johannes uten 

Steen smid verkocht door Walterus zvw {hier staan: ..} Goerleman, (2) een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, aan voornoemde Goeswinus verkocht door Franco 

Raijmaker. 

 

Ludolphus Buc de Boemel maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris 

filie quondam (dg: Johannis v) Goeswini van den Stee[n] hereditarium 

censum XX solidorum solvendum hereditarie mediatim Thome et mediatim 

Johannis venditum Johanni uten Steen fabro a Waltero filio quondam {hier 

staan: ..} Goerleman prout in litteris atque hereditarium censum X 

solidorum monete (dg: v) solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis venditum dicto Goeswino a Francone Raijmaker prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Johannes et Heijme datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 244v 02 do 24-12-1405. 

Henricus van Dijest snijder verkocht aan Godescalcus Becker en Petrus 

Loekart ¼ deel dat aan hem behoort in een beemd, in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd die Maet, tussen Johannes Groet enerzijds en Cristina wv 

Johannes Coninc anderzijds, belast met 2½ schelling oude cijns aan 

Bartholomeus Spijerinc. 
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Henricus de Dijest sartor quartam partem ad se spectantem in quodam prato 

sito in parrochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto die Maet inter 

hereditatem Johannis Groet ex uno et inter hereditatem Cristine relicte 

quondam Johannis Coninc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Godescalco Becker et Petro Loekart promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus et dimidio solidis antiqui census 

(dg: exinde solvendis ut) Bartholomeo Spijerinc exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 03 do 24-12-1405. 

Voornoemde Godescalcus Becker en Petrus Loekart beloofden aan voornoemde 

Henricus van Dijest snijder 40 nieuwe gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori (dg: LI) 

XL novos gulden XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 04 do 24-12-1405. 

Willelmus Voegel zvw Egidius Voegel ev Heijlwigis dvw Danijel van den 

Pettelaer verkocht aan Theodericus van den Steen een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 

bunder beemd, deels onder de vrijdom van Den Bosch en deels in Berlicum, 

ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd int Waut, tussen Rodolphus Roelen 

soen van der Sporct enerzijds en erfg vw Reijnerus van Lijt anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 32 schelling. 

 

Willelmus Voegel filius quondam Egidii Voegel #maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Danijelis van den Pettelaer# 

hereditarie vendidit (dg: Theoderico vendidit) Theoderico van den Steen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quatuor bonariis 

prati sitis (dg: ?in) partim infra libertatem opidi de Busco et partim in 

parrochia de Berlikem (dg: int) ad locum dictum Eijlde in loco dicto int 

Waut inter hereditatem Rodolphi Roelen soen van der Sporct ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Reijneri de Lijt ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXXII solidorum exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 05 do 24-12-1405. 

Arnoldus van den Perre zvw Henricus van den Perre beloofde aan Willelmus 

Wedigen 28 nieuwe gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1406) te betalen. 

 

Arnoldus van den Perre filius quondam Henrici van den Perre promisit 

super omnia Willelmo (dg: filio Goes) Wedigen XXVIII novos gulden XIII 

aude Vlaems pro quolibet gulden computato ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 06 do 24-12-1405. 

Johannes Cuper zvw Henricus Cuper beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Johannes Cuper filius quondam Henrici Cuper promisit alium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 07 do 24-12-1405. 

Johannes Creij, Margareta Boijen dvw Egidius Toes, Egidius Boijen zvw 

Willelmus van Beecke, Denkinus Herinc en Ghisbertus Bac beloofden aan 

Willelmus van Beke zvw Philippus 24 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 
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gulden gerekend, op zondag Letare aanstaande (zo 21-03-1406) te betalen. 

 

Johannes Creij Margareta Boijen filia quondam Egidii Toes Egidius Boijen 

filius quondam Willelmi de Beecke Denkinus Herinc et Ghisbertus Bac 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo de Beke filio quondam Philippi 

XXIIII novos gulden IX boddreger pro quolibet gulden computato ad 

dominicam Letare proxime futuram persolvendos. Testes Jorden et Egidius 

datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 08 do 24-12-1405. 

De drie eersten beloofden Denkinus en Ghisbertus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Tres primi promiserunt (dg: ?a) Denkinum et Ghisbertum indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 09 do 24-12-1405. 

Albertus Buc van Lijt, Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant, 

Ghisbertus zv Henricus van den Broec en Bartholomeus zv Henricus van 

Meirlaer verkochten aan Ludolphus Buc van Boemel 4 morgen heide, die waren 

van wijlen Albertus Jans soen, in Oss, ter plaatse gnd Rijsvenne, tussen 

kvw Hermannus Tefelman enerzijds en kvw Willelmus Goede Ridder anderzijds, 

zoals daar per maat gnd hoefslach gelegen. 

 

Albertus Buc de Lijt (dg: j) Johannes de Ollant filius quondam Johannis 

de Ollant Ghisbertus filius Henrici van den Broec et Bartholomeus filius 

Henrici de Meirlaer (dg: promiserunt) quatuor jugera terre #mericalis# 

que fuerant quondam Alberti (dg: j fi) Jans soen sita in parrochia de Os 

ad locum dictum Rijsvenne inter hereditatem liberorum quondam Hermanni 

Tefelman ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Goede 

Ridder ex alio (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem per mensuram dictam 

(dg: rijsvenne) #hoefslach# sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Ludolpho Buc de Boemel promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lu et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 244v 10 za 26-12-1405. 

Ghibo Pels en zijn zoon Johannes beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 16 Franse kronen met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Ghibo Pels et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc XVI cronen Francie ad pasche proxime 

futurum persolvendos sub pena unius. Testes Lu et Gheel datum in crastino 

nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 244v 11 di 29-12-1405. 

Arnoldus zvw Johannes Papen verkocht aan Walterus van Os een stuk land, 3 

lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd Ussen, tussen Albertus Buc van Lijt 

enerzijds en erfgoed van Hermannus van Os zvw Willelmus dat behoort aan de 

hoeve gnd die Beecssche anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg gnd den Ussenssche Wech en met het andere eind aan de plaats gnd die 

Hoge Weijde. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Papen peciam terre tres lopinatas terre 

continentem sitam in parrochia de Osse ad locum dictum Ussen inter 

hereditatem Alberti Buc de Lijt ex uno et inter hereditatem Hermanni de 

Os filii quondam Willelmi ad mansum dictum die Beecssche spectantem ex 

alio tendentem cum uno fine ad communem viam dictam den Ussenssche Wech 

et cum reliquo fine ad locum dictum die Hoge Weijde ut dicebat (dg: 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere) hereditarie 

vendidit Waltero de Os promittens super omnia warandiam et obligationem 
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deponere. Testes Jorden et Gheel datum 3a post nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 244v 12 di 29-12-1405. 

Egidius Zecker zv Egidius Zecker verkocht aan Willelmus die Bever zv 

Johannes Bever een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van Cristina Goedens enerzijds en erfgoed 

van eerstgenoemde Egidius anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

de dijk gnd den Raemdijc, met het recht die dijk te mogen gebruiken 

voorzover voornoemde tuin aan die dijk reikt, belast met 1 oude groot en 30 

schelling b-erfcijns. 

 

Egidius Zecker filius Egidii Zecker domum et aream et ortum sitos in 

Busco (dg: in vico dicto) ad finem vici dicti Boerdsche Straet inter 

hereditatem Cristine Goedens ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) 

primodicti Egidii ex alio tendentes a communi platea ad aggerem dictum 

den Raemdijc simul cum jure utendi dicto aggere (dg: prout huiusmodi 

agger tendit ac se ex) scilicet in quantitate qua dictus ortus se 

extendit ad dictum aggerem ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo die 

Bever filio Johannis Bever promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto! (dg: censu) uno grosso antiquo et XXX 

solidis hereditarii census. Testes datum supra. 

 

1184 f.245r. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1405. 

 in festo innocentium: maandag 28-12-1405. 

 in crastino innocentium: dinsdag 29-12-1405. 

 

BP 1184 f 245r 01 di 29-12-1405. 

Arnoldus van den Broec zvw Johannes van den Broec, in aanwezigheid van 

schepenen en leenmannen van de hertogin van Brabant, te weten Jacobus Tijt 
?leenheer van voornoemde goederen?, Johannes van Ghemert, Goeswinus Model zv 

Borchardus, Johannes van Vlederacken zvw Petrus, beloofde aan Henricus van 

Best dat hij, zolang hij leeft, nimmer zijn zuster Heijlwigis dvw 

voornoemde Johannes en haar erfgenamen zal aanspreken ivm erfgoederen gnd 

Balling Buenres, die voornoemde Heijlwigis gekocht had van haar ?vader 

Johannes. 

 

#Nos Dordrecht Jorden et Egidius et Henricus notum facimus quod# Arnoldus 

van den Broec filius quondam Johannis van den Broec in presentia 
?nostrorum atque presentia virorum feodalium domine nostre Brabantie 

scilicet (dg: Jacobi Tijt) #Jacobi Tijt ?domini feodi hereditatum 

predictarum ut dicebat# Johannis de Ghemert Goeswini Model filii 

Borchardi Johannis de Vlederacken filii quondam Petri promisit super 

omnia Henrico de Best quod ipse Heijlwigem suam sororem filiam dicti 

quondam Johannis (dg: numquam) et eius heredes numquam impetet quovis 

modo in quocumque judicio sive spirituali sive seculari occacione 

hereditatum dictarum Balling Buenres quas hereditates dicta Heijlwigis 

erga Johannem suum p[?at]rem emendo acquisierat in litteris scabinorum de 

Busco ut dicebat scilicet quamdiu dictus Arnoldus vixerit in humanis sed 

illas pacifice possidere promittet juxta (dg: litterarum) tenorem 

litterarum suarum predictarum. Datum 3a post nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 245r 02 di 29-12-1405. 

Johannes van Middegael beloofde aan Godescalcus Arts soen dat hij noch zijn 

erfgenamen en opvolgers voornoemde Godescalcus of zijn erfgenamen zullen 

aanspreken ivm een beemd, gnd Scelders Bemt, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Halbroec mbt welke beemd voornoemde Johannes een zaak was 

begonnen tegen voornoemde Godescalcus. 

 

Johannes de Middegael promisit super omnia Godescalco Arts soen quod ipse 

et sui heredes aut successores dictum Godescalcum aut suos heredes 
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numquam impetet (dg: occacione) aut molestabit occacione prati dicti (dg: 

Halbroec) #Scelders Bemt# siti in parrochia de Vucht sancti Petri juxta 

(dg: pa) in loco dicto Halbroec propter quod dictus Johannes alias 

inceperat placitare erga Godescalcum predictum ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 245r 03 di 29-12-1405. 

Walterus Copiten droeg over aan de secretaris, tbv zijn broer Egidius, al 

zijn beesten, varend goed, roerende goederen, zowel koren, als hout, hooi 

en stro, op de hoeve gnd ter Odevers uijt van wijlen Roverus van 

Oesterwijc, in Haaren. 

 

Walterus Copiten omnes suas bestias et pecoralia ac omnia sua bona 

mobilia tam blada quam ligna quam fenum et stramina dicti Walteri 

quocumque locorum in et supra mansum dictum (dg: W) ter Odevers uijt #cum 

suis attinentiis# (dg: situm in) quondam Roveri de Oesterwijc situm in 

parrochia de Haren consistentes ut dicebat legitime supportavit mihi ad 

opus Egidii sui fratris promittens supper habita et habenda warandiam. 

Testes (dg: Jorden) Egidius et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 245r 04 ma 28-12-1405. 

Henricus Tielmans soen van Enghelen en Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts 

soen beloofden aan de secretaris, tbv Anthonius van Montefija etc, 20 

Engelse nobel met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe 

van 1. 

 

Henricus Tielmans soen de Enghelen et Goeswinus filius quondam Johannis 

Erenbrechts soen promiserunt indivisi super omnia mihi ad opus Anthonii 

de Montefija etc XX Engels nobel ad pascha proxime futurum persolvendos 

sub pena I. Testes Egidius et Heijme datum in festo (dg: Steph) 

innocentium. 

 

BP 1184 f 245r 05 di 29-12-1405. 

Petrus nzvw Petrus van Hijntham verkocht aan Adulphus Gruter zvw Tielmannus 

een b-erfcijns van 26 pond geld, gaande uit de erfelijke goederen, die aan 

Thomas van Hijntham wettige zvw voornoemde Petrus van Hijntham gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Petrus, welke cijns wijlen voornoemde 

Thomas in zijn testament had vermaakt aan zijn voornoemde natuurlijke broer 

Petrus. 

 

Petrus filius naturalis quondam Petri de Hijntham hereditarium censum 

XXVI librarum monete solvendum singulis annis hereditarie et perpetue ex 

bonis hereditariis que Thome de Hijntham #filio legitimo dicti quondam 

Petri# (dg: de morte dicti quondam Petri sui patris) de Hijntham (dg: 

sui) de morte eiusdem quondam Petri successione fuerant advoluta quem 

censum dictus quondam Thomas in suo testamento legaverat Petro suo fratri 

naturali predicto ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit Adulpho 

Gruter filio quondam Tielmanni promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque 

heredum et successorum dicti quondam Petri deponere. Testes Egidius et 

Heijme datum in crastino innocentium. 

 

BP 1184 f 245r 06 di 29-12-1405. 

Petrus Goeswijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Goeswijns soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 245r 07 di 29-12-1405. 

Gertrudis dvw Johannes Truden soen wv Johannes Dons alias gnd Leeuwe 

snijder verkocht aan Johannes Buijs een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Hermannus Bac leerbewerker enerzijds en 
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erfgoed van Cristianus van den Hoevel anderzijds, welk huis en erf wijlen 

voornoemde Johannes Leeuwe, staande het huwelijk tussen hem en voornoemde 

Gertrudis, gekocht had van Theodericus van Maerle zvw Henricus Clerc van 

Maerle, welk huis en erf nu gelegen is tussen voornoemd erfgoed van wijlen 

Hermannus nu van Ghibo zvw Johannes Everaets soen enerzijds en voornoemd 

erfgoed van wijlen Cristianus nu van Nijcholaus van Megen anderzijds, van 

welk huis en erf voornoemde Gertrudis de helft, die aan erfg vw voornoemde 

Johannes Dons gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes, gekocht 

had van de broers Walterus, Arnoldus en Gerardus, kvw voornoemde Walterus 

Dons, en Johannes van So[?nu]wen, voor voornoemde Gertrudis, voor de duur 

van haar leven, in voornoemd huis gereserveerd de hoge kamer, in eigen 

persoon te gebruiken, met recht van weg door het huis en erf. 

 

(dg: Gertrudis filia) Gertrudis filia quondam Johannis Truden soen 

relicta quondam Johannis Dons (dg: filii) alias dicti Leeuwe sartoris 

#cum tutore# domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Hermanni Bac frunitoris ex uno et inter hereditatem Cristiani 

van den Hoevel ex alio quam domum et aream dictus quondam Johannes Leeuwe 

stante integro thoro inter ipsum et dictam Gertrudem erga Theodericum de 

Maerle filium quondam Henrici Clerc de Maerle emendo acquisierat prout in 

litteris que domus et area nunc sita est inter predictam hereditatem 

dicti quondam Hermanni nunc ad Ghibonem filium quondam Johannis Everaets 

soen spectantem ex uno et inter predictam hereditatem dicti quondam 

Cristiani nunc ad Nijcholaum de Megen spectantem ex alio et de qua domo 

et area dicta Gertrudis (dg: unam medietatem) medietatem que heredibus 

dicti quondam Johannis Dons de morte eiusdem quondam Johannis in dicta 

domo et area successione fuerat advoluta erga Walterum Arnoldum et 

Gerardum fratres liberos dicti quondam Walteri Dons et Johannem de 

So[?nu]wen acquisierat emendo ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Buijs supportavit cum litteris et aliis et jure occacione promittens (dg: 

super omnia) cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicti quondam Johannnis Leeuwe deponere salva dicte Gertrudi 

(dg: in domo et area predicta quadam) #quoad usum eius proprium# quadam 

alta camera consistente in domo et area predicta simul cum jure (dg: ute) 

eundi et redeundi in domo et area ad (dg: domum) cameram predictam ab 

ipsa Gertrude quoad eius vitam et non ultra in persona propria habenda et 

possidenda hoc adiuncto quod (dg: dictus) postquam dicta Gertrudis via 

universe carnis ingressa fuerit extunc deinceps dictus emptor predictam 

domum aream et cameram libere tenebunt! et possidet. Testes Dordrecht et 

Jorden datum in crastino innocentium. 

 

BP 1184 f 245r 08 di 29-12-1405. 

Theodericus Bijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Bijsscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 245r 09 di 29-12-1405. 

Voornoemde koper Johannes Buijs beloofde aan voornoemde Gertrudis dvw 

Johannes Truden soen wv Johannes Dons alias gnd Leeuwe snijder 25 nieuwe 

gulden, 36 gemene plakken {f.245v} voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicte Gertrudi (dg: LXXXV) #XXV# novos 

gulden (dg: scilicet IX boddreger vel XIII aude) #XXXVI gemeijn placken# 

 

1184 f.245v. 

 in crastino innocentium: dinsdag 29-12-1405. 

 quarta post nativitatis Domini: woensdag 30-12-1405. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1405. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1405. 
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BP 1184 f 245v 01 di 29-12-1405. 

(dg: aude Vlems) pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Jorden datum in crastino 

innocentium. 

 

BP 1184 f 245v 02 di 29-12-1405. 

Voornoemde koper Johannes Buijs beloofde aan voornoemde verkoopster 

Gertrudis dvw Johannes Truden soen wv Johannes Dons alias gnd Leeuwe 

snijder 35 nieuwe gulden van dezelfde waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super oomnia dicte venditrici XXXV gulden similis 

valoris ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 245v 03 di 29-12-1405. 

Walterus Vinck van Uden verkocht aan Henricus van den Bruggen van Helvoert 

verwer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van voornoemde verkoper, 

in Uden, ter plaatse gnd die Bijesen, tussen Mathijas Loden enerzijds en 

Henricus zvw Arnoldus Papen soen anderzijds, (2) 3 lopen land, in Uden, 

naast de kapel, tussen Jacobus van Henxsthovel enerzijds en Johannes 

Coberch anderzijds, (3) 1 lopen land, in Uden, naast de kerk, tussen 

Andreas van der Hoeven enerzijds en Henricus van Leijen anderzijds, (4) 4 

lopen land, in Uden, naast de deur van Elijas van den Acker, tussen 

Arnoldus Aleijten soen enerzijds en Nijcholaus Lemkens soen anderzijds, (5) 

een stuk land van wijlen Henricus Scermer svv voornoemde verkoper, in Uden, 

ter plaatse gnd Wederhoff, tussen Jutta Scermers dvw voornoemde Henricus 

Scermers enerzijds en Henricus van Leijen anderzijds, (6) een stuk land, in 

Uden, in een kamp gnd Scermers Camp, tussen voornoemde Jutta enerzijds en 

voornoemde Henricus van Leijen anderzijds, (7) 1/10 deel dat aan voornoemde 

verkoper behoort in 2 bunder beemd, in Uden, ter plaatse gnd die Craect, 

tussen Petrus Aleijden soen enerzijds en erfgoed gnd Veren Lizen Hoeve 

anderzijds, voornoemde goederen reeds belast met de grondcijns en voornoemd 

huis en tuin met 2 Vlaamse groten aan de kerk van Uden. 

 

Walterus Vinck de (dg: Oesterwijc) Uden hereditarie vendidit Henrico van 

den Bruggen de Helvoert tinctori hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parrochia de Uden ad locum dictum die Bijesen inter hereditatem 

Mathije Loden ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Arnoldi 

Papen soen ex alio atque ex (dg: pecia) tribus lopinatis terre sitis in 

dicta parrochia juxta capellam inter hereditatem Jacobi van Henxsthovel 

ex uno et inter hereditatem Johannis Coberch ex alio item ex una lopinata 

terre sita in dicta parrochia juxta ecclesiam inter hereditatem Andree 

van der Hoeven ex uno et inter hereditatem Henrici de Leijen ex alio item 

ex quatuor lopinatis terre sitis in dicta parrochia juxta januam Elije 

van den Acker inter hereditatem Arnoldi Aleijten soen ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Lemkens soen ex alio item ex pecia terre quondam 

Henrici Scermer soceri dicti venditoris sita in dicta parrochia ad locum 

dictum Wederhoff inter hereditatem Jutte (dg: filie) Scermers filie dicti 

quondam Henrici Scermers ex uno et inter hereditatem Henrici van Leijen 

ex alio item ex pecia terre sita in dicta parrochia in campo dicto 

Scermers Camp inter hereditatem dicte Jutte ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici van Leijen ex alio atque ex Xma parte ad ipsum venditorem 

spectante in duobus bonariis prati sitis in dicta parrochia in loco dicto 

die Craect inter hereditatem Petri Aleijden soen ex !et inter hereditatem 

dictam Veren Lizen Hoeve ex alio ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censib) 

censu domini fundi ex premissis et duobus grossis Flandrensibus ecclesie 
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de Uden ex dicta domo et (dg: area h) orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 245v 04 wo 30-12-1405. 

Gerardus zvw Petrus gnd Lang Peter van Orthen droeg over aan Herburgis wv 

Petrus van Loen (1) twee kamers met ondergronden, in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen huis en erf van Johannes zvw Nijcholaus 

Haghen, met een stukje erfgoed ter breedte van 1½ voet ertussen, enerzijds 

en erfgoed van Arkenradis Cleijnaels, met een weg ertussen, anderzijds, (2) 

een deel van een tuin, gelegen achter voornoemde kamers, tussen erfgoed van 

voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde weg anderzijds, (3) het recht 

voornoemde weg te mogen gebruiken zoals ook anderen die daarin recht hebben 

dat doen, welke voornoemde goederen voornoemde Gerardus verworven20 had van 

Henricus Potter zvw Johannes Potter. De brief overhandigen aan Walterus 

Coptiten. 

 

Gerardus filius quondam Petri dicti Lang Peter de Orthen duas cameras cum 

suis fundis (dg: sit) sitas in Busco ad finem vici Orthensis inter domum 

et aream #Johannis filii# quondam Nijcholai Haghen quadam particula 

hereditatis unam et dimidiam pedatas in latitudine continente 

#interiacente# ex uno et inter hereditatem Arkenradis Cleijnaels quadam 

via interiacente ex alio atque partem orti #(dg: si)# retro predictas 

cameras sitam inter hereditatem dicti Johannis ex uno et inter predictam 

viam ex alio (dg: qu) simul cum jure utendi via predicta simile aliis 

hominibus jus in eadem via habentibus quas duas cameras cum suis fundis 

et partem orti cum jure utendi dicta via dictus Gerardus erga Henricum 

Potter filium quondam Johannis Potter acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Herburgi relicte quondam Petri de Loen cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gheel et Heijme datum quarta 

post nativitatis Domini. Tradatur littera Waltero Coptiten. 

 

BP 1184 f 245v 05 wo 30-12-1405. 

Laurencius zvw Arnoldus Petri Oirs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius filius quondam Arnoldi Petri Oirs prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 245v 06 di 29-12-1405. 

Arnoldus van den Broec zvw Johannes van den Broec beloofde aan Johannes van 

Ghemert, tbv Henricus Kuijcman, dat noch voornoemde Arnoldus noch zijn 

erfgenamen voornoemde Henricus of zijn goederen zullen aanspreken ivm een 

akker die Aleijdis mv voornoemde Henricus verworven had van wijlen 

voornoemde Johannes van den Broec. 

 

Arnoldus van den Broec filius quondam Johannis van den Broec promisit 

super omnia Johanni de Ghemert ad opus Henrici Kuijcman quod ipse 

Arnoldus et sui heredes dictum Henricum aut eius bona numquam impetent 

quovis modo occacione cuiusdam agri terre que[m] Aleijdis mater dicti 

Henrici erga (dg: ?He) dictum quondam Johannem van den Broec acquisierat 

prout in litteris dicebat continer[i]. Testes Dordrecht #et# Jorden Gheel 

et Heijme datum 3a post nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 245v 07 do 24-12-1405. 

Mr Godefridus van Rode gemachtigd door Johannes Sceffenere, maande 3 

achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 5 pond geld, aan voornoemde 

Johannes verkocht door Jacobus van den Wijel, (2) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, aan voornoemde Johannes verkocht door Johannes Pijnlet, (3) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, aan voornoemde Johannes verkocht door Gerardus 

                         
20 Zie ← BP 1183 f 231v 04 ma 24-12-1403, overdracht van deze goederen. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  70 

 

 

zvw Johannes Copparts, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan voornoemde 

Johannes beloofd door Johannes Oge. 

 

Magister Godefridus de Rode potens ad hoc factus a Johanne Sceffenere 

hereditarium censum quinque librarum monete venditum dicto Johanni a 

Jacobo van den Wijel atque hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis venditam dicto Johanni a Johanne Pijnlet item hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis venditam dicto Johanni a 

Gerardo filio quondam Johannis Copparts atque hereditariam paccionem 

unius modii siliginis (dg: venditam sibi a) promissam dicto Johanni a 

Johanne Oge ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Johannes et Heijme datum 

in vigilia nativitatis Domini. 

 

1184 f.246r. 

 sexta post innocentium: vrijdag 01-01-1406. 

 sabbato post innocentium: zaterdag 02-01-1406. 

 secunda post cantate: maandag 10-05-1406. 

 secunda post reminiscere: maandag 08-03-1406. 

 

BP 1184 f 246r 01 vr 01-01-1406. 

Goeswinus Buc zv Johannes Buc van Lijt verkocht aan Mijchael Clueckart 1 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd Wouter Wellens Kijnder Camp, ter 

plaatse gnd Voerbroect, tussen Hugho die Swert enerzijds en kvw Lambertus 

van Haeften anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten, binnenlands 

gelegen. 

 

Goeswinus Buc filius Johannis Buc de Lijt unum juger terre situm in 

parrochia de Kessel ad locum dictum Wouter Wellens Kijnder Camp ad locum 

dictum Voerbroect inter hereditatem Hughonis die Swert ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Lamberti van Haeften ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Mijchaeli 

Clueckart promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus ad ipsum 

spectantibus infra terram quod exponetur bijnnen lands sitis. Testes 

Jorden et Lu datum sexta post innocentium. 

 

BP 1184 f 246r 02 vr 01-01-1406. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, verkochten aan de 

secretaris, tbv Willelmus wettige zvw Willelmus van Haren en Arnoldus 

Houtappel Ghijsbrechts soen, al hun roerende en onroerende, erfelijke en 

gerede goederen, die zij hebben en zullen verkrijgen. 

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata #habita et 

habenda# quocumque locorum consistentis sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt michi ad opus Willelmi filii legitimi quondam Willelmi de 

Haren (dg: promittens) et Arnoldi Houtappel (dg: filii) Ghijsbrechts soen 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 246r 03 za 02-01-1406. 

Nijcholaus Rovers nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan 

Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen een kamp, in Nistelrode, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd Scomlaer, tussen Metta Vos enerzijds 

en de gemeint van Nistelrode anderzijds, met het andere eind strekkend aan 

de gemeint van Hees, welk kamp nu aan hem behoort, belast met een waterlaat 

die bij het kamp hoort, 4 pond b-erfcijns, 3 botdrager voor 1 pond 

gerekend, en een kwart wijn. 

 

Nijcholaus Rovers (dg: soen) filius #naturalis# quondam Rodolphi Rover 

van Vladeracken quendam campum situm in parrochia de Nijsterle tendentem 
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cum uno fine ad locum dictum Scomlaer inter hereditatem Mette Vos ex uno 

et inter communitatem de Nijsterle ex alio et tendit! cum reliquo fine ad 

communitatem van Hees quem campum (dg: Arnoldus Ghiselen zoen erga) nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Arnoldi 

Ghenen soen van Geffen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductu ad ipsum campum !computato et 

quatuor libris hereditarii census scilicet tribus boddreger pro qualibet 

libra computato #et una quarta vini# exinde (dg: pri) solvendis. Testes 

Jorden et Gheel datum sabbato post innocentium. 

 

BP 1184 f 246r 04 za 02-01-1406. 

Arnoldus21 zv voornoemde Nijcholaus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius dicti Nijcholai prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 246r 05 ma 10-05-1406. 

Voornoemde koper Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen beloofde aan 

voornoemde verkoper Nijcholaus Rovers nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken 

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

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum et (dg: LXXV) 

#quinquaginta# gulden (dg: XXXVI gemeijn placken) #IX boddreger vel XIII 

aude Vlems# pro quolibet gulden computato a purificationis preterito 

ultra sex annos persolvendos. (dg: testes datum) Testes Heijme et Jacobus 

secunda post cantate. 

 

BP 1184 f 246r 06 za 02-01-1406. 

Voornoemde koper Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen beloofde aan 

voornoemde verkoper Nijcholaus Rovers nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Lichtmis, 3 mud rogge, Bossche maat, in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

venditori ad spacium sex annorum proxime futurorum quolibet dictorum sex 

annorum tres (dg: et ?dimidium) modios siliginis mensure de Busco (dg: 

dandos sibi) purificationis et in Busco tradendos et pro primo termino 

purificationis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 246r 07 ma 08-03-1406. 

Willelmus van Vrewijc verkocht aan de secretaris, tbv Bernardus Huge 

gewantsnijder, al zijn roerende en onroerende, erfelijke en gerede 

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

Johannes Oem offic.... 

 

#(dg: Wil)# Willelmus de Vrewijc omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata habita et habenda quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie vendidit mihi ad opus Bernardi Huge 

pannicide promittens super habita et habenda warandiam. Testes Lucas et 

Jacobus datum secunda post reminiscere. Tradatur Johanni Oem offic.... 

 

BP 1184 f 246r 08 ma 08-03-1406. 

Voornoemde Willelmus van Vrewijc beloofde aan Johannes nzvw Johannes Oem 

1000 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia Johanni filio naturali quondam 

Johannis Oem mille aude scilde Francie ad monitionem persolvendos. Testes 

                         
21 Een zoon van verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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datum supra. 

 

1184 f.246v. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1406. 

 secunda post exaudi: maandag 24-05-1406. 

 sabbato post nativitatis Johannis baptiste: zaterdag 26-06-1406. 

 

BP 1184 f 246v 01 ±wo 03-02-1406. 

Henricus van Vlijmen22, Johannes zvw Petrus Wouters soen, Godescalcus Becker 

en Reijnerus Scaden beloofden aan Danijel Roesmont en Bartholomeus 

Spijerinc 14 oude schilden, geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk, in vier delen te betalen, ¼ deel na maning, ¼ deel met Pasen, ¼ 

deel met Sint-Jan en ¼ deel met Sint-Remigius aanstaande, in geheel het 

recht waarmee ?poorters van Den Bosch dan betalen. 

 

Henricus van Vlijmen Johannes filius quondam Petri Wouters soen 

Godescalcus Becker et Reijnerus Scaden promiserunt indivisi super omnia 

Danijeli Roesmont et Bartholomeo Spijerinc #seu eorum alteri# XIIII aude 

scilde monete cesaris vel monete regis Francie (dg: a) pro una quarta 

parte ad monitionem pro secunda quarta pasche pro 3a parte Johannis et 

pro ultima parte ad Remigii proxime futurum persolvendos in omni jure quo 

b... opidi solvent protunc. 

 

BP 1184 f 246v 02 wo 03-02-1406. 

Theodericus Jans soen van Benthem, Godescalcus Arnts soen, Johannes 

Reijmbrant23 en Petrus Vrieze bakker beloofden aan voornoemde Danijel en 

Bartholomeus 1205 oude schilden te betalen als boven. 

 

Theodericus Jans soen van Benthem Godescalcus Arnts soen Johannes 

Reijmbrant et Petrus Vrieze pistor promiserunt indivisi super omnia dicto 

Danijeli et Bartholomeo ut supra (dg: XI) XIIc et quinque aude scilde etc 

persolvendos ut supra. Testes Jorden et Gheel datum in crastino 

purificationis. 

 

BP 1184 f 246v 03 wo 03-02-1406. 

Voornoemde Petrus Vrieze24 bakker beloofde etc 30½ oude schild, te betalen 

als boven. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto etc XXX et dimidium aude scilde 

ut supra persolvendos ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 246v 04 wo 03-02-1406. 

Voornoemde Petrus Vrieze25 bakker en Henricus Moelen Jans soen beloofden 70 

oude schilden, te betalen als boven. 

 

Dictus Petrus et Henricus Moelen Jans soen promiserunt indivisi ut supra 

LXX aude scilde persolvendos ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 246v 05 wo 03-02-1406. 

Godescalcus Arnts soen26 beloofde als boven 42 oude schilden, te betalen als 

                         
22 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Hein van 
Vlijmen van den Eijndehoutschen dijc VII sc. 
23 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, In den irsten Jan 
Reijnbrant wijn assijs VIc II½ aude scilt. 
24 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Peter Becker 
becker assijs XV sc I quartier. 
25 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Peter Becker 
dat virgier gelt XXXV sc. 
26 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, Item Godscalc 
Arts soen dat bodemgelt XXI sc. 
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boven. 

 

Godescalcus Arnts soen promisit dicto ut supra XLII aude scilde ut supra 

persolvendos ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 246v 06 wo 03-02-1406. 

Theodericus Bathen soen en Johannes van Hijntham beloofden27 aan 

Bartholomeus Spijrinc, tbv hem en voornoemde Danijel, 23 oude schilden op 

voornoemde termijnen te betalen, wegens het visrecht van Vught. 

 

Theodericus Bathen soen Johannes van Hijntham promiserunt indivisi 

Bartholomeo Spijrinc ad opus sui et dicti Danijelis etc XXIII aude scilde 

ad dictos terminos persolvendos scilicet occacione piscarie de Vucht. 

 

BP 1184 f 246v 07 wo 03-02-1406. 
?Er is voldoende onderzoek gedaan en ze zijn alle uitgevoerd. 

 

Inquisit[?i]o suffic[ienter?] facta est et sunt omnes expidite. 

 

BP 1184 f 246v 08 ma 24-05-1406. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder, Henricus 

Sceelwart van Gravia, Gerardus van Eijck en Johannes van den Hautart 

beloofden aan Arnoldus Heijme 75 Engelse nobel met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1406) te betalen. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch miles 

Henricus Sceelwart de Gravia Gerardus de Eijck et Johannes van den 

Hautart promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Heijme LXXV Engels nobel 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Johannes et 

Gheel datum secunda post exaudi. 

 

BP 1184 f 246v 09 ma 24-05-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 246v 10 za 26-06-1406. 

Nijcholaus van den Broec zvw Andreas van ..rde en zijn vrouw Elizabeth, dv 

Johannes van Gemonden en wv Godescalcus van Dijnther, verkochten aan 

Johannes van Druenen zv Petrus alias gnd Sceffennere een beemd, gnd die 

Swart Peel, van wijlen Willelmus Mijnnemere, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, tussen Willelmus Joffrou Henrics soen van Bucstel enerzijds en 

Willelmus die Wit anderzijds, met een eind strekkend aan Walterus van der 

Vlasvoert en met het andere eind aan Ludovicus Kelners, welke beemd aan 

voornoemde jkvr Elizabeth wv Godedscalcus van Dijnther was verkocht door 

Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere. Johannes van Gemonden stemde hiermee in 

en deed afstand van de beemd. 

 

Nijcholaus van den Broec filius quondam Andree de ..rde maritus legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie Johannis de Gemonden relicte quondam 

Godescalci de Dijnther et dicta Elizabeth cum eo tamquam cum tutore 

quoddam pratum dictum die Swart Peel quondam Willelmi Mijnnemere situm in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum Onrode inter hereditatem Willelmi 

Joffrou Henrics soen de Bucstel ex uno et inter hereditatem Willelmi die 

Wit ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Walteri van der Vlasvoert 

et cum reliquo fine ad hereditatem Ludovici (dg: Koe) Kelners venditum 

domicelle Elizabeth predicte relicte dicti quondam Godedscalci de 

Dijnther ab Arnoldo filio quondam Willelmi Mijnnemere prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Johanni de Druenen filio Petri alias dicto 

                         
27 OSA 1, Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, In den irsten van 
Gherit van Berze van den visscherien van Vucht XI½ sc. 
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Sceffennere supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte eorum et (dg: q) quondam Godescalci predicti et 

suorum heredum deponere. Quo facto Johannes de Gemonden predictus (dg: 

recognovit premissa fieri proacto et profacto suo consilio et ea esse sue 

voluntatis) supradicte venditioni supportationi ac quitationi necnon 

promissioni suum adhibuit consensum necnon super dicto prato et jure ad 

opus dicti Johannis Sceffenere hereditarie renunciavit promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Jorden et Lu datum sabbato post nativitatis Johannis baptiste. 

 

1184 f.247r. 

 in profesto circoncisionis: donderdag 31-12-1405. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1406. 

 

BP 1184 f 247r 01 do 31-12-1405. 

Ghibo van Berze ev Bela dv Johannes die Scerp droeg over aan Arnoldus van 

den Gasthuze, tbv Johannes van den Rijt van Gerwen zvw Johannes Heijlen 

soen, (1) alle goederen, die aan voornoemde Bela gekomen waren na 

overlijden van haar moeder Elizabeth ev voornoemde Johannes, gelegen onder 

Gerwen, (2) alle goederen, die aan voornoemde Bela gekomen waren na 

overlijden van haar grootmoeder Elsbena van Gerwen, gelegen onder Gerwen. 

De brief overhandigen aan Arnoldus. 

 

Solvit. 

(dg: Johannes de Ge Aleijdis) Ghibo de Berze maritus et tutor legitimus 

Bele sue uxoris filie (dg: quondam) Johannis die Scerp (dg: ?omne) omnia 

et singula bona dicte Bele de morte quondam Elizabeth #sue matris# uxoris 

olim dicti Johannis successione advoluta quocumque locorum infra 

parrochiam de Gherwen consistentia sive sita atque omnia bona dicte Bele 

de morte quondam Elsbene de Gerwen eius avie successione advoluta 

quocumque locorum infra predictam parrochiam situata hereditarie 

supportavit (dg: Johanni) Arnoldo van den Gasthuze ad opus Johannis van 

den Rijt de Gerwen filii quondam Johannis Heijlen soen promittens super 

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

et Lu datum in profesto circoncisionis. Tradatur littera Arnoldo. 

 

BP 1184 f 247r 02 do 31-12-1405. 

Ghisberta dv Jordanus zv Arnoldus Tielkini machtigde zijn knecht Petrus 

Gerbrants soen zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Ghisberta filia Jordani filii Arnoldi Tielkini dedit et contulit Petro 

Gerbrants soen suo famulo potestatem monendi suos census redditus !census 

et pacciones et credita quecumque que sibi debentur et debebuntur a 

personis quibuscumque et bona regendi usque ad revocationem. Testes 

Dordrecht et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 247r 03 do 31-12-1405. 

Bela wv Johannes Roetart droeg over aan haar dochter Aleijdis haar 

vruchtgebruik in 1/3 deel dat aan voornoemde Aleijdis gekomen was na 

overlijden van haar voornoemde vader Johannes resp. aan haar zal komen na 

overlijden van voornoemde Bela, in (1) 2 stukken beemd van wijlen 

voornoemde Johannes, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Brede Beemt, 

(1a) beiderzijds tussen Henricus van Erpe zvw Rutgherus, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Dommel, (1b) tussen Henricus Dicbier heer 

van Mierlo enerzijds en voornoemde Henricus en wijlen Theodericus Writer 

anderzijds, (2) een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Vloetacker, ter plaatse gnd die Hegstrepe, tussen Henricus Roesmont 

enerzijds en Johannes van Mijddegael anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Henricus Roesmont. De brief overhandigen aan voornoemde 
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Henricus. 

 

Bela relicta quondam Johannis Roetart cum tutore usufructum sibi 

competentem in tercia parte que (dg: di) Aleijdi sue filie de morte 

quondam dicti Johannis sui patris successione est advoluta et post mortem 

dicte Bele successione advolvetur in #duabus# peciis (dg: terre) prati 

(dg: sita in parrochia) dicti quondam Johannis siti! in parrochia de Rode 

sancte Ode (dg: inter) ad locum dictum die Brede Beemt quarum una inter 

hereditatem Henrici de Erpe filii quondam Rutgheri ex (dg: uno et inter 

hereditatem) #utroque latere# coadiacentem tendens cum uno fine ad aquam 

dicta die Dommel et altera inter hereditatem Henrici Dicbier domini de 

Mierlo ex uno et inter hereditatem eiusdem Henrici et quondam Theoderici 

Writer ex alio #site sunt# atque in pecia terre (dg: sita in dicta 

parrochia ad locum dictum den dictum die h) sita in dicta parrochia ad 

locum dictum Vloetacker in loco dicto die Hegstrepe inter hereditatem 

Henrici Roesmont ex uno et inter hereditatem (dg: Jacobi) Johannis de 

Mijddegael ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici 

Roesmont ut dicebat legitime supportavit dicte Aleijdi sue filie 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ec parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Jorden et Henricus datum supra. 

Tradatur dicto Henrico. 

 

BP 1184 f 247r 04 za 02-01-1406. 

Voornoemde Aleijdis droeg het voornoemde over aan hr Ywanus van Borchwijc 

kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch, tbv Henricus van Erpe zvw Rutgherus, 

voornoemde 2 stukken belast met 1/3 deel van 1/5 deel van ½ vracht 

tiendhooi en met !drie derde delen van 1/5 deel van ½ vracht tiendhooi. 

 

{Verticlae haal in linker marge}. 

Dicta Aleijdis cum tutore premissa supportavit (dg: mihi) #domino Ywano 

de Borchwijc canonico sancti Johannis in Busco# ad opus Henrici de Erpe 

filii quondam Rutgheri promittens cum tutore super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepta una tercia parte unius 

quinte partis dimidii plaustri feni decimalis (dg: ex dicta 3a parte 

dictarum peciarum prati) et !tribus terciis partibus unius quinte partis 

dimidii plaustri feni decimalis ex dictis duobus peciis terre solvendis. 

Testes Lu et Gheel datum in crastino circoncisionis. 

{Hierna enige onbeschreven ruimte, naast de verticale haal}. 

 

BP 1184 f 247r 05 do 31-12-1405. 

Johannes Cluet verkocht aan Arnoldus Drinchellinc zvw Hermannus een 

b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen van Willelmus zv Henricus van 

den Doerne, welke cijns voornoemde Johannes verworven had van Henricus 

Bollen. 

 

Johannes Cluet hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus bonis 

Willelmi filii Henrici van den Doerne quem censum dictus Johannes erga 

Henricum Bollen acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit 

Arnoldo Drinchellinc #(dg: sup) filio quondam Hermanni supportavit# cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Heijme datum in 

profesto circoncisionis. 

 

BP 1184 f 247r 06 do 31-12-1405. 

Voornoemde Arnoldus Drinchellinc zvw Hermannus beloofde aan voornoemde 

Johannes Cluet vanaf nu te zullen betalen een b-erfcijns van 25 schelling 

geld, die voornoemde Johannes moet betalen aan Willelmus Snijder zvw 

Henricus van den Doeren, gaande uit (1) een huis en tuin van voornoemde 

Johannes, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  76 

 

 

plaatse gnd Westlake, tussen Zebertus van den Westlake enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een kamp, 3 bunder groot, aldaar, tussen 

voornoemde Zebertus enerzijds en Henricus Rutgers soen anderzijds. 

 

-. Solvit II boddreger. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Johanni Cluet quod ipse 

Arnoldus hereditarium censum (dg: XXV) #XXV# solidorum monete quem dictus 

Johannes solvere tenetur hereditarie Willelmo Snijder filio quondam 

Henrici van den Doeren ex domo #et# orto (dg: et campo) dicti Johannis 

sitis infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dungen (dg: ad 

locum) in loco dicto Westlake inter hereditatem Zeberti van den Westlake 

ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex campo (dg: s) tria 

bonaria continente sito ibidem inter hereditatem dicti Zeberti ex uno et 

inter hereditatem Henrici Rutgers soen ex alio ut dicebat exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet quod nec dicto Johanni 

nec ad et supra eius hereditates predictas dampna exinde (dg: non) 

eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 247r 07 do 31-12-1405. 

Ghibo Comans soen van Enghelen verkocht aan Everardus van Hoelt rademaker 

de helft die aan hem behoort in 8 hont land, in Empel, tegenover de villa 

van Engelen, ter plaatse gnd Hangbake, tussen Willelmus Jans soen enerzijds 

en Egidius Coptiten anderzijds, {f.247v} vrij van dijken, deze helft belast 

met een b-erfcijns van 7 schelling 6 penning gemeen paijment. 

 

Ghibo Comans soen de Enghelen (dg: quatuor) medietatem ad se spectantem 

in octo hont terre sitis in parrochia de Empel in opposito ville de 

Engelen in loco dicto Hangbake inter hereditatem Willelmi Jans soen ex 

uno et inter hereditatem Egidii Coptiten ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Everardo de Hoelt rotifici promittens super 

 

1184 f.247v. 

 in profesto circoncisionis: donderdag 31-12-1405. 

 anno CCCCmo sexto mensis decembris die ultima: donderdag 31-12-1405. 

 

BP 1184 f 247v 01 do 31-12-1405. 

omnia warandiam (dg: et obligationem deponere exceptis) tamquam de 

hereditate ab omnibus! aggere (dg: Mose) libera et obligationem deponere 

excepto hereditario censu septem solidorum et sex denariorum communis 

pagamenti ex dicta medietate solvendo. Testes Jorden et (dg: ?Ger) 

#Heijme# datum in profesto circoncisionis. 

 

BP 1184 f 247v 02 do 31-12-1405. 

Theodericus zvw Robbertus Hennen soen gaf uit aan Baudewinus zvw Marselius 

Bollens 6 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd die Halve Mergen, tussen 

Rijcoldus zvw Aleijdis Gheenkens enerzijds en Johannes die Smijt van Os 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

jaar (wo 02-02-1407). 

 

Solverunt ambo. 

Theodericus filius quondam Robberti Hennen soen (dg: met) sex lopinatas 

terre sitas in parrochia de Os ad locum dictum die Halve Mergen inter 

hereditatem Rijcoldi filii quondam Aleijdis Gheenkens ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Smijt de Os ex alio in ea quantitate qua ibidem 

site sunt ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Baudewino filio quondam 

Marselii dicti Zeel Bollens promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere) dedit ad hereditarium pactum Baudewino filio 

quondam Marselii Bollens ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione dimidii !siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 
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annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 247v 03 do 31-12-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1406), met 30 nieuwe Gelderse 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 hr 

Ywanus van Borchwijc priester, Gerardus Osse en Ghibo van Berze. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXX novus Gelre gulden 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 sexto mensis 

decembris die ultima hora vesperarum presentibus domino Ywano de 

Borchwijc presbitro Gerardo Osse et Ghibone de Berze. 

 

BP 1184 f 247v 04 do 31-12-1405. 

Henricus Loijart nzvw hr Johannes Moedels van Sceepstal investiet van de 

kerk van Helvoirt verkocht aan Cristina Berwouts een stuk land, in 

Helvoirt, tussen voornoemde Cristina enerzijds en Hadewigis dvw Johannes 

Witloc anderzijds, aan voornoemde Henricus verkocht door Paulus die Zagher 

zvw Arnoldus Zaghers van Oesterwijc en Johannes zv Petrus Zaghers. 

 

Henricus Loijart filius naturalis quondam domini Johannis Moedels de 

Sceepstal investiti ecclesie de Helvoert peciam terre sitam in parrochia 

de Helvoert inter hereditatem Cristine Berwouts ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis filie quondam Johannis Witloc ex alio venditam 

dicto Henrico a Paulo die Zagher filio quondam Arnoldi Zaghers de 

Oesterwijc et Johanne filio Petri Zaghers ut dicebat hereditarie vendidit 

dicte Cristine promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 247v 05 do 31-12-1405. 

De gezusters Hadewigis en Elizabeth, dvw Jacobus zvw Theodericus Hacken 

soen, en Johannes Slach Reghen ev Mechtildis dvw voornoemde Jacobus 

verkochten aan Arnoldus Rolofs soen van Empel (1) 3 morgen 1 hont 30 roeden 

land, maat van Empel, in Empel, ter plaatse gnd op den Roden, tussen erfg 

vw Denkinus Luwe enerzijds en erfg vw Stephanus van den Eijnde anderzijds, 

aan wijlen voornoemde Jacobus verkocht door Paulus van Wordragen en 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen, (2) al hun erfgoederen onder de 

parrochie van Empel en de dingbank van Meerwijk, met de dijken die erbij 

horen. 

 

Solvit II boddreger. 

Hadewigis et Elizabeth sorores filie quondam Jacobi filii quondam 

Theoderici Hacken soen cum tutore Johannes Slach Reghen maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Jacobi tria jugera 

unum hont et XXX virgatas terre mensure de Empel sitas in parrochia de 

Empel in loco dicto op den Roden inter hereditatem heredum quondam 

Denkini Luwe ex uno et inter hereditatem heredum quondam Stephani van den 

Eijnde ex alio venditas dicto quondam Jacobo a Paulo de Wordragen et 

Alberto filio quondam Arnoldi Lodewijchs soen prout in litteris atque 

omnes hereditates suas quocumque locorum infra parrochiam de Empel et 

jurisdictionem de Merewijc situatas #simul cum aggeribus ad premissa 

spectantibus# ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Rolofs soen de 

Empel (dg: promittentes) supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 
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eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 247v 06 do 31-12-1405. 

Goeswinus zvw Willelmus van Geffen molenaar droeg over aan zijn moeder 

Margareta een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Theodericus 

Witloc zv Henricus Witloc beloofd had aan voornoemde Goeswinus, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Ghesel, (1) tussen de gemeint van Haaren enerzijds en 

Nijcholaus van Berze anderzijds, met een eind strekkend aan Elizabeth van 

der Rijt, (2) tussen kvw Rodolphus Koijt enerzijds en Mechtildis Willems en 

haar kinderen anderzijds, welke 2 stukken land voornoemde Theodericus in 

pacht verkregen had van voornoemde Goeswinus, voor 2½ oude groot die eerst 

eruit gaan en voor voornoemde pacht. Na overlijden van voornoemde Margareta 

gaat de pacht naar de broers Johannes, Gerardus, voornoemde Goeswinus en 

Willelmus, kv voornoemde Margareta. 

 

Solvit. 

Goeswinus filius quondam Willelmi de Geffen multoris hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Theodericus 

Witloc filius Henrici Witloc promiserat se daturum et soluturum dicto 

Goeswino hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam de et ex 

duabus peciis terre sitis in parrochia de Helvoert ad locum dictum Ghesel 

quarum una inter communitatem de Haren ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai de Berze ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Elizabeth 

van der Rijt et altera inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi Koijt 

ex uno et inter hereditatem Mechtildis Willems et eius liberorum ex alio 

sunt situate quas duas pecias terre dictus Theodericus erga predictum 

Goeswinum pro duobus et dimidio grossis antiquis exinde prius solvendis 

et pro predicta paccione ad pactum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Margarete (dg: eorum) sue matri cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione quod dicta paccio statim !decessum dicte 

Margarete ad Johannem Gerardum dictum Goeswinum et Willelmum fratres 

liberos dicte Margarete hereditarie devoletur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 247v 07 do 31-12-1405. 

Voornoemde Johannes, Gerardus en Willelmus beloofden aan voornoemde 

Goeswinus dat zij de uitgifte in pacht van voornoemde twee stukken land, 

door voornoemde Goeswinus gedaan aan voornoemde Theodericus Witloc, van 

waarde zullen houden en dat zij alle schade die voornoemde Goeswinus 

vanwege {f.248r} die uitgifte overkomt samen, onverdeeld, met voornoemde 

Goeswinus zullen dragen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Gerardus et Willelmus promiserunt indivisi super omnia 

#dicto Goeswino# quod ipsi donationem (dg: factam) #per ipsum Goeswinum# 

ad pactum factam Theoderico Witloc predicto de duabus peciis terre 

predictis perpetue ratam servabunt et quod ipsi omnia dampna dicto 

Goeswino occacione 

 

1184 f.248r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 248r 01 do 31-12-1405. 

huiusmodi donationis evenientia et eventura in futurum simul et indivisim 

cum dicto Goeswino portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 02 do 31-12-1405. 

Voornoemde broers Johannes, Gerardus, Goeswinus en Willelmus droegen over 

aan hun voornoemde moeder Margareta, voor de duur van haar leven, 1/3 deel 

van een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, die Johannes Broc zvw 
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Petrus Broc met Lichtmis moet leveren aan voornoemde broers op de 

onderpanden die aan voornoemde Johannes Broc voor voornoemde pacht door hen 

waren uitgegeven. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Gerardus Goeswinus et Willelmus fratres terciam partem 

hereditarie paccionis sex modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Broc filius quondam Petri Broc ipsis fratribus solvere tenetur 

hereditarie purificationis et supra hereditates ipsi Johanni Broc ad 

pactum per ipsos fratres datas tradendam ex eisdem hereditatibus (dg: 

pro) prout in litteris legitime supportaverunt dicte Margarete eorum 

matri (dg: promittentes indi) ab ipsa ad eius vitam et non ultra 

possidendam promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 03 do 31-12-1405. 

Margareta wv Willelmus van Geffen molenaar en haar kinderen Gerardus, 

Goeswinus en Willelmus deden tbv Johannes zv voornoemde Margareta afstand 

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

uit een huis, erf en geheel erfgoed van wijlen Henricus van der Hoeven, in 

Vught, ter plaatse gnd op Bordemans Hoeve, welke cijns Johannes van Uden 

vogelaar vv voornoemde Margareta gekocht had van voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Margareta relicta quondam Willelmi de Geffen multoris cum tutore Gerardus 

Goeswinus et Willelmus eius liberi super hereditario censu XX solidorum 

monete solvendo hereditarie nativitatis Domini de domo area et tota 

hereditate quondam Henrici van der Hoeven sitis super locum dictum op 

Bordemans Hoeve in parrochia de Vucht quem censum Johannes de Uden auceps 

#(dg: avus)# #{in linker marge:} pater dicte Margarete# erga predictum 

Henricum emendo acquisierat prout in litteris et super jure ad opus 

Johannis filii dicte Margarete hereditarie renunciaverunt promittentes 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 04 do 31-12-1405. 

Voornoemde Margareta wv Willelmus van Geffen molenaar en haar kinderen 

Johannes, Gerardus, Goeswinus en Willelmus gaven uit aan Walterus Pigge (1) 

een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Bonifacius gnd Faes rademaker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Willelmus van den Eijdehoven anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

½ oude groot aan de hertog, een b-erfcijns van 3½ schelling gemeen paijment 

aan de kerk van de begijnen in Den Bosch, en thans voor een n-erfcijns van 

3 pond geld met Sint-Jan te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Walterus tot onderpand (2) een huis, tuin en zesterzaad land in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Heijlaer, tussen kvw Petrus Rademaker enerzijds 

en kvw Wautgherus Colen soen anderzijds. 

 

Solverunt Margareta et sui. 

Dicti Margareta #cum tutore# Johannes Gerardus Goeswinus et Willelmus 

eius liberi quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ad finem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Bonifacii (dg: -s) dicti Faes rotificis ex 

uno et inter hereditatem quondam Willelmi van den Eijdehoven ex alio in 

omni jure quo ad (dg: di) ipsos pertinet dederunt ad hereditarium censum 

Waltero Pigge ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: ?ce) dimidio 

grosso antiquo domino duci et pro hereditario censu trium et dimidii 

solidorum communis pagamenti (dg: presbitris ?de) ecclesie beghinarum in 

Busco exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu (dg: trium 

librarum solidorum) #trium librarum# monete dando dicte Margarete ad eius 

vitam et non ultra et post eius decessum dictis eius liberis ab alio 

nativitatis Johannis ex premissis promittentes cum tutore indivisi super 
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omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem domum et ortum et unam sextariatam terre dicti 

Walteri sitos in !in parrochia de Helvoert (dg: ad) ad locum dictum 

Heijlaer inter hereditatem liberorum quondam Petri Rademaker ex uno et 

inter hereditatem (dg: W) liberorum quondam Wautgheri Colen soen ex alio 

ut dicebat ad pignus imposuit et obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 05 do 31-12-1405. 

Johannes zvw Arnoldus Delijen soen verkocht aan Arnoldus van Beke zvw 

Johannes Jacobs soen van der Lijnden de helft van een beemd, in Moergestel, 

tussen de beemden van Egidius Henrics soen, Katherina van den Hoec en 

Lambertus Aleijten soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke 

helft voornoemde Johannes verworven had van Gerardus zvw Willelmus Bacs van 

Riel. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Delijen soen medietatem cuiusdam prati 

siti in parrochia de Gestel prope (dg: Herlaer) #Oesterwijc# inter prata 

Egidii Henrics soen Katherine van den Hoec et Lamberti Aleijten soen ex 

uno et inter aquam dictam die Aa ex alio quam medietatem dictus Johannes 

erga Gerardum filium quondam Willelmi Bacs de Riel acquisierat ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Beke filio quondam Johannis Jacobs soen 

van der Lijnden promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 06 do 31-12-1405. 

Theodericus zvw Jacobus van Donssellaer en zijn zoon Jacobus verkochten aan 

Johannes die Wit een hofstad, in Hees, beiderzijds tussen kvw Henricus 

Comans, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van voornoemde 

kinderen. Lasten van hun kant en van de kant van erfg vw Sophija ev 

voornoemde Theodericus worden afgehandeld. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Jacobi de Donssellaer #et Jacobus eius filius# 

quoddam domistadium situm in parrochia de Hees inter hereditates 

liberorum quondam Henrici Comans ex utroque latere coadiacentes tendens a 

communi platea ad hereditatem dictorum liberorum ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni die Wit supportaverunt cum omnibus litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et quorumcumque heredum 

quondam Sophije (dg: m) uxoris olim predicti Theoderici deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 07 do 31-12-1405. 
Henricus† die Bresser 

1. Johannes† die Bresser. 

a. (nd) Margareta (*) Henricus die Kuijser van Bruxella 

2. Margareta (*) Gerardus† van Orthen 

Jacobus die Rijt momber van Margareta. 

a. Henricus van Orthen. 

Gerardus Bresser. 

1. Henricus Bresser. 

2. Gerardus. 
3. Margareta. 

Henricus die Kuijser van Bruxella en zijn vrouw Margareta ndvw Johannes die 

Bresser zvw Henricus die Bresser verkochten aan Margareta dvw voornoemde 

Henricus Bresser, Henricus Bresser zvw Gerardus Bresser en Henricus van 

Orthen zvw Gerardus van Orthen een b-erfcijns van 6 pond geld, die Johannes 

Herinc zvw Johannes Herinc beloofd28 had aan voornoemde Johannes Bresser, 

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

uit een huis, in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Zile 

richting het huis van Postel, tussen erfgoed van Nijcholaus Coel die 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 222r 16 do 01-04-1389, belofte van de erfcijns. 
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Bresser enerzijds en errfgoed van Johannes van Zochel anderzijds, strekkend 

vanaf voornoemde straat achterwaarts tot aan erfgoed van Katherina dvw 

Henricus Croke, welke cijns voornoemde Johannes die Bresser in zijn 

testament had vermaakt aan voornoemde Margareta. 

 

Solvit. 

Henricus die Kuijser de Bruxella maritus legitimus Margarete sue uxoris 

filie naturalis quondam Johannis die Bresser filii quondam Henrici die 

Bresser et dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore hereditarium 

censum sex librarum monete quem Johannes Herinc filius quondam Johannis 

Herinc promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni Bresser 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex (dg: me) domo 

sita in Busco in vico tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula 

inter hereditatem Nijcholai Coel die Bresser ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Zochel ex alio tendente a dicto vico retrorsum ad hereditatem 

Katherine filie quondam Henrici Croke prout in litteris et quem censum 

dictus Johannes die Bresser (dg: erg) in suo testamento legaverat 

Margarete predicte (dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt) in omni jure 

quo ad ipsos pertinere dinoscitur hereditarie vendiderunt Margarete filie 

#dicti# quondam Henrici Bresser (dg: rel #Henrico) !relicte# Henrico 

Bresser filio quondam Gerardi Bresser et Henrico de Orthen filio (dg: 

dicte Margarete cum) quondam Gerardi de Orthen cum litteris et jure 

promittentes (dg: cum tutore) indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248r 08 do 31-12-1405. 

Jacobus die Rijt, Margareta dvw Henricus Bresser en wv Gerardus van Orthen 

met voornoemde Jacobus als haar momber, {f.248v} Henricus zv voornoemde 

Margareta en wijlen Gerardus, en Henricus die Bresser zvw Gerardus Bresser 

beloofden Jacobus ven Kessel en Johannes Florijs soen van Hedel schadeloos 

te houden van alle aanspraken mbt voornoemde cijns. 

 

Jacobus die Rijt (dg: et) Margareta filia quondam Henrici Bresser relicta 

quondam Gerardi de Orthen cum eodem tamquam cum tutore 

 

1184 f.248v. 

 in profesto circoncisionis: donderdag 31-12-1405. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis januarii die secunda: zaterdag 02-01-1406. 

 

BP 1184 f 248v 01 do 31-12-1405. 

Solvit. 

Henricus (dg: die Bresser) filius dictorum Margarete et quondam Gerardi 

et Henricus die Bresser filius quondam Gerardi Bresser promiserunt 

indivisi super omnia Jacobo de Kessel et Johanni Florijs soen de Hedel 

quod ipsi debitores predicti dictos Jacobum et Johannem quitabunt et 

simpliciter indempnes servabunt ab omnibus impetitionibus et dampnis eis 

aut alteri eorum evenientibus ac eventuris (dg: de) occacione census 

predicti ac occacione litterarum mentionem (dg: exinde facietium ut 

dicebat). Testes Jorden et Heijme datum in profesto circoncisionis. 

 

BP 1184 f 248v 02 do 31-12-1405. 

Voornoemde Henricus Bresser zvw Gerardus Bresser beloofde aan voornoemde 

Margareta en haar zoon Henricus dat Gerardus en Margareta, kvw voornoemde 

Gerardus Bresser, en hun erfgenamen nimmer rechten zullen doen gelden op 

het 2/3 deel, dat aan voornoemde Margareta en haar zoon Henricus behoort, 

van voornoemde cijns van 6 pond. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus Bresser filius quondam Gerardi Bresser promisit super 

omnia #dictis Margarete et Henrico eius filio# quod ipse Gerardum et 
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Margaretam liberos dicti quondam Gerardi Bresser et eorum heredes 

perpetue tales habebit quod numquam presument se jus habere in duabus 

(dg: sextis) #{in linker marge:} terciis# partibus ad ipsos Margaretam et 

Henricum eius filium spectantibus dicti census sex librarum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 248v 03 do 31-12-1405. 

Katherina dvw Gerardus Haest wv Franco van Baest verkocht aan Arnoldus 

Snoeck smid zvw Matheus Snoec een huis, erf en tuin van wijlen haar broer 

Johannes Haest, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Henricus Meeus soen van Wickenvoirt smid, met een weg ertussen, enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes Bijerman nu Jacobus Rovers anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan het gemene water, zoals wijlen voornoemde 

Johannes Haest dit huis, erf en tuin bezat en erin was overleden, van welk 

huis erf en tuin voornoemde Katherina 1/3 deel verkregen had na overlijden 

van haar voornoemde broer Johannes Haest, 1/3 deel29 verworven had van haar 

broer Mijchael Haest zvw voornoemde Gerardus en 1/3 deel30 van Elizabeth en 

Katherina, dvw Paulus Haest zvw voornoemde Gerardus Haest, en Willelmus 

Wijnman. Verkoopster en met haar haar kinderen Jacobus, Gerardus en 

Arnoldus beloofden lasten af te handelen, behalve de hertogencijns. 

 

Katherina filia quondam Gerardi Haest relicta quondam Franconis de Baest 

#cum tutore# domum et aream #et ortum# quondam Johannis Haest #eius 

fratris# sitos in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Henrici [M]eeus soen de Wickenvoirt fabri (dg: ex uno et) quadam via 

interiacente ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Bijerman nunc 

ad Jacobum Rovers spectantem ex alio (dg: prout Johannes quondam Haest 

huius) tendentes (dg: a) retrorsum ad communem aquam prout dictus quondam 

Johannes Haest huiusmodi domum aream et ortum possidere consueverat et in 

eisdem decessit (dg: ut) de quibus domo area et orto dicta (dg: Henr) 

Katherina unam terciam partem erga Mijchaelem (dg: die) Haest #eius 

fratrem# filium quondam Gerardi predicti et alteram terciam partem erga 

Elizabeth et Katherinam filias quondam Pauli Haest filii dicti quondam 

Gerardi Haest #et Willelmum Wijnman# acquisierat prout in litteris quas 

vidimus et de quibus domo area et orto (dg: dicta) primodicta Katherina 

unam terciam partem sibi de morte dicti quondam Johannis Haest sui 

fratris successione advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Snoeck fabro filio quondam Mathei Snoec promittentes cum tutore et cum ea 

Jacobus Gerardus et Arnoldus (dg: lib) eius liberi indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: depon) et impetitionem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248v 04 do 31-12-1405. 

Voornoemde Jacobus31 zvw Franco van Baest verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Dictus Jacobus filius quondam Franconis de Baest prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 248v 05 do 31-12-1405. 

Walterus der Kijnder steenhouwer ev Elizabeth dvw Mathijas Poijnenborch 

droeg over aan Petrus zvw Walterus Poijnenborch, tbv zijn moeder Margareta 

wv voornoemde Walterus, 20 schelling geld, paijment dat ten tijde van de 

betaling gangbaar is, b-erfcijns, met Allerheiligen te betalen, gaande uit 

een stuk land, (dg: in Oisterwijk), tussen wijlen Hadewigis Luten enerzijds 

                         
29 Zie ← BP 1184 f 092r 05 za 14-03-1405, Mijchael Haest zvw Gerardus Haest draagt 1/3 deel 
over. 
30 Zie ← BP 1184 f 092r 06 za 14-03-1405, Elizabeth en Katherina, dvw Paulus Haest zvw 
Gerardus Haest, en Willelmus Wijnman van Eijndoven ev Yda dvw voornoemde Paulus verkochten 1/3 

deel. 
31 Een van de drie zonen van verkoopster verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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en wijlen Arnoldus Enneken anderzijds, strekkend aan wijlen Henricus 

Bloijs, welke cijns wijlen voornoemde Mathijas gekocht had van Johannes 

verwant {neef?} van wijlen Henricus Bloijs. De brief overhandigen aan 

Petrus. 

 

Solvit II grossos. 

Walterus der Kijnder lapicida maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Mathije Poijnenborch XX solidos pecunie (dg: 

pagamenti) pagamenti solutionis termino communiter currentis annui et 

hereditarii census anno quolibet in festo omnium sanctorum solvendos de 

pecia terre sita (dg: in parrochia de Oesterwijc) inter hereditates 

Hadewigis quondam Luten ab una parte et inter hereditates Arnoldi quondam 

Enneken ab alia parte tendente ad hereditates quondam Henrici Bloijs quem 

censum dictus quondam Mathijas erga Johannem consanguineum quondam 

Henrici Bloijs acquisierat emendo ut dicebat hereditarie supportavit 

Petro filio quondam Walteri Poijnenborch ad opus Margarete sue matris 

relicte dicti quondam Walteri promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Mathije et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. Tradatur littera Petro. 

Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 248v 06 za 02-01-1406. 

Johannes zvw Johannes Gerijts soen van Vucht gewantsnijder verklaarde dat 

Katherina wv voornoemde Johannes Gerijts soen hem 50 nieuwe Gelderse gulden 

heeft betaald, die wijlen voornoemde Johannes Gerijts soen vermaakt had aan 

zijn voornoemde zoon Johannes, en voorts alle gebruiksvoorwerpen, 

kleinodiën en andere goederen gegeven heeft die aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes en diens eerste vrouw 

Johanna van der Vliet mv eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis Gerijts soen de Vucht pannicide palam 

recognovit sibi per Katherinam relictam dicti quondam Johannis Gerijts 

soen fore satisfactum de L nuwe Gelre !quos dictus quondam Johannes 

Gerijts soen antedicto Johanni suo filio legaverat necnon ab omnibus et 

singulis utensilibus clenodiis et aliis #bonis# rebus primodicto Johanni 

de morte dicti quondam Johannis (dg: advolutis) et quondam Johanne van 

der Vliet sue matris prime uxoris olim dicti quondam Johannnis 

successione advolutis ut dicebat promittens super habita et habbenda 

dictam Katherinam et eius heredes occacione premissorum numquam impetere 

quovis modo. Testes Lu et Gheel datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1184 f 248v 07 za 02-01-1406. 

Voornoemde Johannes droeg over aan voornoemde Katherina alle goederen die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn vader Johannes en moeder 

Johanna. 

 

Dictus Johannes (dg: super) omnia (dg: -ibus) et singula bona sibi de 

morte quondam Johannis sui patris et Johanne sue matris successione 

advoluta #ac quovis modo competentia# hereditarie supportavit dicte 

Katherine promittens super habita et habenda ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 248v 08 za 02-01-1406. 

Hiiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch aan de Markt, in 

aanwezigheid van Jacobus Loeze, Jacobus Goes en Petrus van Drueten verwer. 

 

Et fiet instrumentum super eisdem addendo quod promisit fide prestita. 

Actum in Busco ad forum anno CCCCmo sexto mensis januarii die secunda 

hora prime presentibus Jacobo Loeze Jacobo Goes et Petro de Drueten 

tinctore. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1405 09.  84 

 

 

BP 1184 f 248v 09 za 02-01-1406. 

Johannes, Elizabeth en Katherina, kvw Paulus Haest, verklaarden dat 

Katherina wv Franco van Baest hen 20 nieuwe Gelderse gulden heeft betaald, 

die wijlen hun oom Johannes Haest aan hen in zijn testament had vermaakt. 

De brief overhandigen aan Mijchael Haest. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes Elizabeth et Katherina liberi quondam Pauli Haest cum tutore 

palam recognoverunt eis per Katherinam (dg: eorum materteram) relictam 

quondam Franconis de Baest fore satisfactum de XX nu Gelre gulden quos 

quondam Johannes Haest eorum avunculus eis legaverat in suo testamento ut 

dicebant clamantes inde quitum promittentes super omnia dictam Katherinam 

occacione premissorum numquam impetere. Testes datum supra. Tradatur 

Mijchael! Haest. 

 

 


