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1184 f.249r. 

 in profesto epiphanije Domini: dinsdag 05-01-1406. 

 

BP 1184 f 249r 01 di 05-01-1406. 

Henricus en Gerardus, kvw Mijchael van Waelwijc zvw Johannes van Breda, 

Walterus Bac zvw Amelius van Bardewijc ev Elizabeth, Henricus Donc ev 

Sophija, en Johannes Losschart ev Heijlwigis, dvw voornoemde Mijchael, 

maakten een erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Mijchael die nu 

aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Henricus kreeg (1) een b-erfpacht van 28 lopen rogge, Bossche 

maat, die Petrus Haghen beloofd had aan voornoemde Mijchael, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Waalwijk, (1a) tussen wijlen hr 

Lambertus Millinc ridder enerzijds en voornoemde Petrus Haghen anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde hr Lambertus tot aan de plaats gnd die Zandocht, 

(1b) ter plaatse gnd die Millestraet, tussen voornoemde Mijchael enerzijds 

en de plaats gnd den Hofsloet anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

Millestraet tot aan de plaats gnd ter Scut toe, met in dit laatste stuk 

land, ongeveer in het midden, een sloot, welke stukken land voornoemde 

Mijchael in pacht had uitgegeven aan voornoemde Petrus Haghen, (2) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus Noude Oldekens soen 

beloofd had aan Mijchael van Waelwijc, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een akker lands, in Waalwijk, ter plaatse gnd die 

Hoeve, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en Johannes Bruijn anderzijds, 

strekkend vanaf de straat gnd die Nu Straet tot aan de plaats gnd die Aude 

Scutte, (3) een huis, erf en tuin van wijlen Johannes van der Hullen, in 

Den Bosch, aan de Vughterstraat, buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van 

Johannes Brodeken enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Gheenkens soen 

anderzijds, aan Henricus zv Enghelbertus Mersman van Waelwijc verkocht door 

Pelgherinus zvw mr Conrardus smid, en die nu aan hen behoren, gelegen 

tussen erfgoed van Rodolphus van Breda enerzijds en erfgoed van wijlen 

voornoemde Mijchael, dat bij deze deling komt aan eerstgenoemde Gerardus, 

anderzijds, (4) de helft van een stuk beemd, gelegen achter de Vughterdijk, 

ter plaatse gnd Tusschen Twe Stroen, achter erfgoed van Mijchael van Breda, 

tussen erfgoed van Tielmannus Willems soen enerzijds en erfgoed van 

Walterus Bac anderzijds, met beide einden strekkend aan het gemene water, 

welk stuk beemd, op het eind richting voornoemd erfgoed van Mijchael, 50 

voet breed is, en op het eind richting de plaats gnd Pettelaer 40 voet, aan 

voornoemde Mijchael verkocht door Johannes zvw Petrus Wouters soen, te 

weten de helft achter voornoemde huis en erf, richting het westen, (5) ¼ 

deel van een kamp, 9½ morgen 60 roeden groot, gelegen voor de plaats gnd 

Ghelendonc, strekkend naast de gemene weg die loopt van de plaats gnd 

Caluwenberch tot aan het water gnd die Stroem, welk ¼ deel Mijchael van 

Waelwijc verworven had van Ghisbertus van Eijke, (6) een b-erfcijns van 44 

schelling 6 penning gemeen paijment, met Sint-Lambertus-Martelaar te 

betalen, gaande uit het ¼ deel dat aan voornoemde Mijchael behoort, van een 

kamp, 9½ morgen 60 roeden groot, gelegen voor de plaats gnd die Ghelendonc, 

strekkend vanaf de plaats gnd die Caluwenberch tot aan het water gnd die 

Stroem, en vanaf dit water tot aan de plaats gnd Ghelendonc, welke cijns 

Mijchael van Breda gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Henricus et Gerardus liberi quondam Mijchaelis de Waelwijc filii quondam 

Johannis de Breda Walterus Bac (dg: maritus) filius quondam Amelii de 

Bardewijc maritus et tutor Elizabeth sue uxoris Henricus Donc maritus et 

tutor Sophije sue uxoris et Johannes Losschart (dg: ?f) maritus et tutor 

Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti quondam Mijchaelis palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam fecisse de quibusdam bonis dicti 

quondam Mijchaelis nunc ad ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione hereditaria paccio XXVIII lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Petrus Haghen promisit se daturum et soluturum dicto Mijchaeli 
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hereditarie purificationis ex duabus peciis terre sitis in parrochia de 

Waelwijc #quarum una# inter hereditatem quondam domini Lamberti (dg: 

Millinc) Millinc militis et inter hereditatem dicti Petri Haghen tendens 

ab hereditate dicti domini Lamberti ad locum dictum die (dg: Za) Zandocht 

et altera in loco dicto die Millestraet inter hereditatem dicti 

Mijchaelis et inter locum dictum den Hofsloet tendens a loco dicto 

Millestraet ad locum dictum ter Scut toe in qua pecia terre ultimodicta 

unum fossatum est circa medium situatum quas pecias terre dictus Mijchael 

dedit ad pactum dicto Petro Haghen prout in litteris item hereditaria 

paccio unius modii siliginis dicte mensure (dg: solvenda hereditarie 

purificationis ex quodam agro terre sito in parrochia de Waelwijc ad 

locum dictum die Hoeven inter) quam Arnoldus Noude Oldekens soen promisit 

se daturum et soluturum Mijchaeli de Waelwijc hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex agro terre sito in parrochia de Waelwijc ad locum 

dictum communiter die Hoeve inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et 

inter hereditatem Johannis Bruijn ex alio tendente a vico dicto die (dg: 

Nuwe) Nu Straet ad locum dictum die Aude Scutte prout in litteris item 

domus area et ortus quondam Johannis van der Hullen siti in Busco ad 

vicum Vuchtensem extra portam ibidem inter hereditatem Johannis Brodeken 

ex uno et inter hereditatem quondam Walteri Gheenkens soen ex alio 

venditi Henrico filio Enghelberti Mersman de Waelwijc a Pelgherino filio 

quondam magistri Conrardi fabri prout in litteris et quos nunc ad se 

spectare dicebant ac sitos esse #dicebant# inter hereditatem Rodolphi de 

Breda ex uno et hereditatem (dg: primodicto Gerardo) dicti quondam 

Mijchaelis primodicto Gerardo mediante presenti divisione in partem 

cessam ut dicebant ex alio item #medietas# pecie (dg: -a) prati sita! 

retro aggerem Vuchtensem ad locum dictum Tusschen Twe Stroen! retro 

hereditatem (dg: dicti) Mijchaelis de Breda inter hereditatem Tielmanni 

Willems soen ex uno et hereditatem Walteri Bac ex alio tendentis cum 

utroque fine ad communem aquam que pecia prati in fine tendente versus 

dictam hereditatem dicti Mijchaelis latitudinem L pedatarum et in fine 

versus locum dictum Pettelaer XL pedatas in latitudine continet vendita 

dicto Mijchaeli a Johanne filio quondam Petri Wouters soen prout in 

litteris #{hier invoegen BP 1184 f 249r 02}# item (dg: quidam) #quarta 

pars# campi (dg: -us) novem et dimidium jugera atque LX virgatas terre 

continentis siti (dg: -us) ante locum Ghelendonc tendentis contigue juxta 

communem plateam que se extendit a loco dicto Caluwenberch ad aquam 

ibidem dictam die Stroem quam quartam partem dicti campi Mijchael de 

Waelwijc erga Ghisbertum de (dg: Eijcke) Eijke acquisierat prout in 

litteris item hereditarius census XLIIII solidorum et sex denariorum 

communis pagamenti solvendus hereditarie Lamberti martiris ex quarta 

parte ad dictum Mijchaelem spectante unius campi novem et dimidium jugera 

et LX virgatas terre continentis siti ante locum dictum die Ghelendonc 

tendentis a loco dicto die Caluwenberch ad aquam dictam die Stroem et ab 

eadem aqua ad locum dictum Ghelendonc quem censum Mijchael de Breda erga 

opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris de vero sigillo etc 

(dg: d) primodicto Henrico cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus et jure renunciaverunt promittentes super omnia ratam 

servare et dampna equaliter portare. Testes. 

 

BP 1184 f 249r 02 di 05-01-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 249r 01}. 

X scilicet illa medietas que sita est retro dictam domum et aream versus 

occidens ut dicebat. Testes Jorden et Gheel datum in profesto epiphanije 

Domini. 

 

BP 1184 f 249r 03 di 05-01-1406. 

Voornoemde Gerardus zvw Mijchael van Waelwijc zvw Johannes van Breda kreeg 

(1) een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), die Rutgherus die Bloet van 

Bardewijc met Sint-Remigius beurde, gaande uit 7½ roeden land, in 

Bardewijc, welke cijns Gerardus van Ghenderen van Waelwijc verworven had 
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van voornoemde Rutgherus, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit (2a) een hoeve 

van Fredericus zvw Godefridus gnd Vrederic van Waelwijc, in Venloen, naast 

de plaats gnd die Meerwijc, tussen Godefridus van Meghen enerzijds en 

Leonius zvw Leonius van Erpe anderzijds, (2b) een akker, in Waalwijk, onder 

de plaats gnd Meerdijc, tussen Petrus Haghens enerzijds en Arnoldus Pauwels 

anderzijds, (2c) 3 hont land, in Waalwijk, ter plaatse gnd Middelste Camp, 

{f.249v} tussen erfgoed van de H.Geest in Waalwijk enerzijds en Everardus 

zv Walterus Berwouts soen anderzijds, welke pacht Mijchael van Breda 

gekocht had van voornoemde Fredericus zvw Godefridus Vrederic van Waelwijc, 

(3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit de helft van 2 morgen land, in Waalwijk, tussen Arnoldus 

Hubbelen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, strekkend vanaf het wiel 

aldaar tot aan de plaats gnd in het Velt, welke pacht aan voornoemde 

Mijchael van Breda was verkocht door Johannes Cleijs soen van Waelwijc, (4) 

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

leveren, gaande uit (4a) 3 roeden minus 3 voet land, in Waalwijk, tussen 

Petrus Roijter enerzijds en Reijnkinus molenaar anderzijds, strekkend vanaf 

de plaatse gnd die Naeste Zandich Pat tot aan de plaats gnd Meerdijc, (4b) 

3 roeden land, in Waalwijk, tussen Ava van Heezelt enerzijds en Batha 

Scapparts anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Velthof tot aan de Oude 

Maas, (4c) 3 roeden land, in Waalwijk, tussen voornoemde Ava enerzijds en 

voornoemde Batha anderzijds, strekkend vannaf de plaats gnd Velthof tot aan 

de plaats gnd ter Scutten toe, welke pacht aan Mijchael van Waelwijc was 

verkocht door Willelmus van Heezelt van Waelwijc, (5) een b-erfpacht van 12 

lopen rogge, Bossche maat, die Lambertus Goeswijns soen van Druenen beloofd 

had aan Mijchael van Waelwijc, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande 

uit (5a) een huis en erf van wijlen Conrardus Boem zvw Ghibo Teije, in 

Druenen, tussen wijlen Maria dv Gerardus in het oosten en wijlen Willelmus 

Wedige in het westen, (5b) geheel het erfgoed of land van wijlen voornoemde 

Conrardus, dat bij het huis en erf hoort en ernaast ligt, (6) een 

b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit 7 gerden land, in Waalwijk, tussen erfgoed gnd dat Aijlant 

enerzijds en Berisius zv Arnoldus anderzijds, welke pacht aan voornoemde 

Mijchael van Waelwijc was verkocht door Gertrudis wv Berisius Hubbelen, 

haar kinderen Johannes, Walterus, Bela en Gertrudis en schoonzoon Johannes 

Rode, (7) een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de dijk van de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Elizabeth van Breda enerzijds en erfgoed 

van Petrus Wouters soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de stroom gnd de Dieze, aan voornoemde Mijchael 

overgedragen door zijn broer Johannes van Breda van Waelwijc, (8) de helft 

van een stuk beemd, gelegen achter de Vughterdijk, ter plaatse gnd Tusschen 

die Twe Stroem, achter erfgoed van wijlen voornoemde Mijchael, tussen 

erfgoed van Tielmannus Willems soen enerzijds en erfgoed van Walterus Bac 

anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Mijchael van Breda gekocht had van 

Johannes zvw Petrus Wouters soen, te weten de helft achter voornoemd huis 

richting het oosten. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XL solidorum (dg: monete) 

quem Rutgherus die Bloet de Bardewijc solvendum habuit hereditarie 

Remigii (dg: qui) ex (dg: hereditatibus sitis) septem et dimidia virgatis 

terre sitis in Bardewijc quem censum Gerardus de Ghenderen de Waelwijc 

erga dictum Rutgherum acquisierat ut dicebant item hereditaria paccio 

unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie Andree 

apostoli et in Busco tradenda ex quodam manso Frederici filii quondam 

Godefridi dicti Vrederic de Waelwijc sito in parrochia de Venloen juxta 

locum dictum die Meerwijc inter hereditatem (dg: Godefridi) Godefridi de 

Meghen ex uno et inter hereditatem Leonii filii quondam Leonii de Erpe ex 

alio atque ex quodam agro sito in parrochia de Waelwijc infra locum 

dictum Meerdijc inter hereditatem Petri Haghens et hereditatem Arnoldi 

Pauwels atque ex tribus hont terre sitis in dicta parrochia de Waelwijc 
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in loco dicto den Middelste Camp 

 

1184 f.249v. 

 in profesto epiphanije Domini: dinsdag 05-01-1406. 

 

BP 1184 f 249v 01 di 05-01-1406. 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Waelwijc ex uno et inter 

hereditatem Everardi filii Walteri Berwouts soen ex alio quam paccionem 

Mijchael de Breda erga dictum Fredericum filium quondam Godefridi 

Vrederic de Waelwijc emendo acquisierat prout in litteris item 

hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate duorum jugerum terre sitorum 

in parrochia de Waelwijc inter hereditatem Arnoldi Hubbelen ex uno et 

inter inter communem stegham ex alio tendentium a gurgite ibidem ad locum 

dictum int Velt vendita dicto Mijchaeli de Breda a Johanne Cleijs soen de 

Waelwijc prout in litteris item hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie Andree apostoli ex tribus virgatis 

terre minus tribus pedatis sitis in parrochia de Waelwijc inter 

hereditatem Petri Roijter et inter hereditatem (dg: Denkini multoris) 

Reijnkini multoris tendentibus a loco dicto die Naeste Zandich Pat ad 

locum dictum Meerdijc et ex tribus virgatis terre sitis in dicta 

parrochia inter hereditatem Ave de Heezelt et inter hereditatem Bathe 

Scapparts tendentibus a loco dicto Velthof ad antiquum Mosam item ex 

tribus virgatis terre sitis in dicta parrochia inter hereditatem dicte 

Ave et inter hereditatem dicte Bathe tendentibus a loco dicto Velthof ad 

locum dictum ter Scutten toe vendita Mijchaeli de Waelwijc a Willelmo de 

Heezelt de Waelwijc prout in litteris item heteditaria paccio XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Lambertus Goeswijns soen de 

Druenen promisit se daturum Mijchaeli de Waelwijc hereditarie Andree 

apostoli de et ex domo et area quondam (dg: Everardi) #Conrardi# Boem 

filii quondam Ghibonis Teije sita in parrochia de Druenen inter 

hereditatem quondam Marie filie (dg: Gerardi) Gerardi versus orientem et 

inter hereditatem quondam Willelmi Wedige versus occidentem atque de et 

ex tota hereditate seu terra dicti quondam Conrardi spectante ad eandem 

domum et aream et juxta eandem sita prout in litteris item hereditaria 

paccio XX lopinorum siliginis (dg: d) mensure de Busco solvenda 

hereditarie Andree ex septem mensuris dictis communiter gherden terre 

sitis in parrochia de Waelwijc inter hereditatem dictam dat Aijlant ex 

uno et inter hereditatem Berisii filii Arnoldi ex alio vendita dicto 

Mijchaeli de Waelwijc a Gertrude relicta quondam Berisii Hubbelen Johanne 

Waltero Bela et Gertrude eius liberis et (dg: G) Johanne Rode eorum 

genero prout in litteris item domus area et ortus siti in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Elizabeth de Breda ex uno et 

inter hereditatem Petri Wouters soen ex alio tendentes a communi platea 

retrorsum ad aquam ibidem currentem dictam die Dijese supportatas! dicto 

Mijchaeli a Johanne de Breda (dg: suo fratre) de Waelwijc suo fratre 

prout in litteris item medietas pecie prati site retro aggerem Vuchtensem 

ad locum dictum Tusschen die Twe Stroem retro hereditatem dicti quondam 

Mijchaelis inter hereditatem Tielmanni Willems soen et hereditatem 

Walteri Bac quam peciam prati dictus Mijchael de Breda erga Johannem 

filium quondam Petri Wouters soen emendo acquisierat prout in litteris 

scilicet illa medietas que sita est retro dictam !predictam #domum# 

versus orientem item medietas pecie prati site retro aggerem Vuchtensem 

ad locum dictum Tusschen die Twe Stroem retro hereditatem dicti quondam 

Mijchaelis inter hereditatem Tielmanni Willems soen et hereditatem 

Walteri Bac quam peciam prati dictus Mijchael de Breda erga Johannem 

filium quondam Petri Wouters soen emendo acquisierat prout in litteris 

scilicet illa medietas que sita est retro dictam !predictam #domum# 

versus orientem ut dicebant dicto Gerardo cesserunt in partem prout alii 

etc promittentes ut supra. Testes Jorden et Gheel datum in profesto 
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epiphanije. 

 

BP 1184 f 249v 02 di 05-01-1406. 

Voornoemde Walterus Bac kreeg (1) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, die aan Theodericus zvw Willelmus van Zonne zvw Amelius van Bardwijc 

behoorde, in de helft van een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, in Boxtel, ter 

plaatse gnd tot Tongelre, en de houtwas daarvan en ander toebehoren, welke 

pacht van 3 mud Mijchael van Breda verworven had van voornoemde Theodericus 

zvw Willelmus van Zonne zvw Amelius van Bardewijc, (2) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apoostel te leveren, gaande uit 

(2a) 1/3 deel van 4 roeden land, in Waalwijk, tussen kvw Henricus Wellens 

en kvw Gerardus van den Hoevel enerzijds en Godefridus Bonijer anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd die Aude Mase tot aan de plaats gnd die 

Meerdijc, en uit de gebouwen op dit 1/3 deel, (2b) een akker lands, in 

Waalwijk, ter plaatse gnd Binnen die Zandingen, tussen Johannes Vincke 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, en de gebouwen op deze akker, 

welke pacht voornoemde Mijchael van Waelwijc gekocht had van Rodolphus zvw 

Lambertus bakker en zijn kinderen Lambertus de oudere en Mechtildis, (3) 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde 

Mijchael met Sint-Andreas beurde, gaande uit de laatstgenoemde erfgoederen 

in Waalwijk gelegen, (4) de helft van 1½ morgen land, in een kamp, gnd die 

Gheer, op de plaats gnd Caluwenberch, aan voornoemde Mijchael van Waelwijc 

verkocht door Woltherus Rike, (5) de helft van een b-erfcijns van 23 

schelling 6 penning gemeen paijment, die de stad Den Bosch met Sint-

Lambertus beurde, {f.250} gaande uit de helft, die aan voornoemde Mijchael 

van Breda en Dijna wv Johannes van Breda behoort, in een kamp, gnd die 

Gheer, 4½ morgen groot, gelegen op Caluwenberch, op de hoek van de sloot 

van Petrus Alarts, strekkend tot aan de straat die loopt vanaf de plaats 

gnd die Ghelendonc, welke cijns voornoemde Mijchael en Dijna gekocht hadden 

van de stad Denn Bosch, (6) de helft van 9 hont land, ter plaatse gnd 

Caluwenberch, tussen een gemene steeg die loopt van de plaats gnd 

Caluwenberch naar de plaats gnd des Meesters Donc enerzijds en Mijchael van 

Waelwijc anderzijds, welke 9 hont voornoemde Mijchael in cijns verkregen 

had van Gerardus zvw Gerardus Vosse, (7) een b-erfcijns van 9 schelling 

geld, die Johannes van Breda van Waelwijc beloofd had aan zijn broer 

Mijchael van Waelwijc, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit de 

helft van een kamp, ter plaatse gnd Caluwenberch, tussen Gerardus zvw 

Gerardus Vosse enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio trium modiorum siliginis 

mensure de Busco #que ad Theodericum filium quondam Willelmi de Zonne 

filii quondam Amelii (dg: de Bardwijc) {in linker marge:} de Bardwijc 

spectabat in medietate# (dg: de) hereditarie paccionis septem modiorum 

siliginis annue et hereditarie paccionis dicte mensure solvende 

hereditarie purificationis et in Busco reddendes! et solvende de bonis 

sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum conventualiter tot Tongelre 

et ex lignicrescentia dicta houtwas eorundem bonorum nencon ex ceteris 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quam paccionem trium 

modiorum siliginis Mijchael de Breda erga dictum Theodericum filium 

quondam Willelmi de Zonne filii quondam Amelii de Bardewijc acquisierat 

prout in litteris item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie Andree apostoli de et ex tercia parte 

quatuor virgatarum terre sitarum in parrochia de Waelwijc inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Wellens et hereditatem liberorum 

quondam Gerardi van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Bonijer ex alio tendentium a loco dicto die Aude Mase ad locum dictum die 

Meerdijc et ex edificiis in dicta tercia parte consistentibus atque ex 

quodam agro terre sito in dicta parrochia in loco dicto Binnen die 

Zandingen inter hereditatem Johannis Vincke et inter communem stegam 

atque ex edificiis in dicto agro terre consistentibus quam paccionem 
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dictus Mijchael de Waelwijc erga Rodolphum filium quondam Lamberti 

pistoris Lambertum seniorem et Mechtildem eius liberos emendo acquisierat 

prout in litteris item hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure 

de Busco quam dictus quondam Mijchael ex jamdictis hereditatibus in 

Waelwijc situatis habuit solvendam hereditarie Andree ut ipsi dicebant 

item #medietas# unius et dimidii jugerum terre sitorum in quodam campo 

dicto die Gheer supra locum dictum Caluwenberch vendita dicto Mijchaeli 

de Waelwijc a (dg: Walt) Wolthero Rike prout in litteris item #medietas# 

hereditarii census XXIII solidorum et sex denariorum communis pagamenti 

quem opidum de Busco solvendum habuit hereditarie Lamberti 

 

1184 f.250r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 250r 01 di 05-01-1406. 

de medietate ad dictum Mijchaelem #de Breda# (dg: spectante) et Dijnam 

relictam quondam Johannis de Breda spectante in quodam campo dicto die 

Gheer quatuor et dimidium jugera continente sito op (dg: Caluw) 

Caluwenberch supra (dg: conum) angulum fossati Petri Alarts tendente 

usque ad vicum qui tendit a loco dicto die Ghelendonc quem censum dicti 

Mijchael et Dijna erga dictum opidum emendo acquisierant prout in 

litteris de vero sigillo etc item medietas novem hont terre sitorum in 

loco dicto Caluwenberch inter communem stegam tendentem a dicto loco 

Caluwenberch vocato versus locum dictum des Meesters Donc ex uno et inter 

hereditatem Mijchaelis de Waelwijc ex alio que novem hont terre jamdictus 

Mijchael erga Gerardum filium quondam Gerardi Vosse ad censum acquisierat 

prout in litteris item hereditarius census novem solidorum monete quem 

Johannes de Breda de Waelwijc promiserat se daturum et soluturum 

Mijchaeli de Waelwijc suo fratri hereditarie Remigii confessoris de 

medietate campi siti ad locum dictum Caluwenberch inter hereditatem 

Gerardi filii quondam Gerardi Vosse ex uno et inter communem stegham ex 

alio prout in litteris dicto Waltero Bac cesserunt in partem prout etc 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 250r 02 di 05-01-1406. 

Henricus Donc ev Sophija dvw Mijchael van Waelwijc zvw Johannes van Breda 

kreeg (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 5 

pond voornoemd geld, welke cijns van 5 pond Nijcholaus Brodeken beloofd had 

aan Paulus Haest van Berze, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit de helft, die aan voornoemde Paulus en zijn 

vrouw Katherina dvw Johannes Brodeken behoorde, in een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, en uit de andere helft van voornoemd huis en 

erf, die voornoemde Nijcholaus mede tot onderpand had gesteld voor de cijns 

van 5 pond, welke cijns van 40 schelling Mijchael van Breda verworven had 

van Rodolphus van Breda, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Rodolphus van Breda beloofd had aan voornoemde Mijchael van Breda, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (2a) een stuk land, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, achter het woonhuis van voornoemde Mijchael, in de tuin van 

voornoemde Mijchael, naast erfgoed van voornoemde Rodolphus van Breda 

enerzijds en de rest van voornoemde tuin van voornoemde Mijchael 

anderzijds, (2b) een stukje land, in voornoemde tuin van voornoemde 

Mijchael, aan het eind van voornoemd stuk land, (3) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 1 bunder beemd van 

Henricus Donneven van Cromvoert zvw Henricus Jonghe van Helvoert, in 

Cromvoirt in Vught Sint-Lambertus, welke cijns aan voornoemde Mijchael van 

Breda was overgedragen door Elizabeth dvw Amelius van Bardwijc, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit een hofstad met gebouwen en toebehoren, in Waalwijk, tussen 

Rodolphus van der Haven enerzijds en Yda wv Henricus Bellens anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan de plaats gnd die Velthofsloet, (5) 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit een erfgoed van 
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wijlen Walterus die Custer, aldaar gelegen, welke pacht van !1 mud 

voornoemde Mijchael van Waelwijc gekocht had van Arnoldus Bijercop en zijn 

kinderen Nijcholaus en Jacobus, (6) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit 4 roeden land, minus een 

hofstad die behoort aan Johannes Raet, in Waalwijk, tussen Lambertus 

Haghens enerzijds en kvw Gerardus van den Hoevel anderzijds, strekkend 

vanaf de Maas tot aan de plaats gnd ter Meer, welke pacht aan Mijchael van 

Waelwijc zvw Johannes van Breda was verkocht door Ywanus zvw Johannes 

Hollander van Waelwijc, (7) een b-erfpacht van 2 {f.250v nr 05} mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit 4 roeden 

land, in Waalwijk, tussen Lambertus Haghen enerzijds en Heijlwigis wv 

Petrus Arts soen en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de Oude Maas 

tot aan de dijk gnd Meerdijc, van deze 4 roeden uitgezonderd een hofstad 

gnd die Velt Hofstat die in de 4 roeden ligt, welke pacht aan voornoemde 

Mijchael van Breda was verkocht door Ywanus Hollander wondend in Waalwijk. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XL (dg: librarum) 

#solidorum# monete de hereditario censu quinque librarum dicte monete 

quem censum quinque librarum Nijcholaus Brodeken promisit se daturum 

Paulo Haest de Berze hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

medietate que ad dictum Paulum et Katherinam eius uxorem (dg: spec) 

filiam quondam Johannis Brodeken spectabat in domo et area sita in Busco 

in aggere Vuchtensi et ex reliqua medietate dicte domus et aree quam 

dictus Nijcholaus simul cum (dg: dicta) primodicta medietate dicto Paulo 

pro solutione dicti census quinque librarum ad pignus imposuerat quem 

censum XL solidorum (dg: dictus) Mijchael de Breda erga Rodolphum de 

Breda acquisierat prout in litteris item hereditarius census XX solidorum 

monete quem Rodolphus de Breda promisit se daturum et soluturum dicto 

Mijchaeli de Breda hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre sita in 

Busco in vico Vuchtensi retro domum habitationis dicti Mijchaelis in orto 

eiusdem Mijchaelis contigue juxta hereditatem dicti Rodolphi de Breda ex 

uno et inter residuum dicti orti eiusdem Mijchaelis ex alio atque ex 

particula terre sita in dicto orto dicti Mijchaelis ad finem pecie terre 

predicte prout in litteris item hereditarius census XX solidorum monete 

solvendus hereditarie Martini hyemalis ex (?dg: I) bonario prati Henrici 

Donneven de Cromvoert filii quondam Henrici Jonghe de Helvoert sito in 

Cromvoert in parrochia sancti Lamberti de Vucht supportatum dicto 

Mijchaeli de Breda ab Elizabeth filia quondam Amelii de Bardwijc prout in 

litteris item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie Remigii ex domistadio cum suis edificiis et 

attinentiis sitis in parrochia de Waelwijc inter hereditatem Rodolphi van 

der Haven et inter hereditatem Yde relicte quondam Henrici Bellens 

tendente a communi platea ad locum dictum die Velthofsloet item ex 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie ex hereditate quondam Walteri die Custer ibidem sita 

quam paccionem unius !modii siliginis dictus Mijchael de Waelwijc erga 

Arnoldum Bijercop Nijcholaum et Jacobum eius liberos emendo acquisierat 

prout in litteris item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie Andree ex quatuor virgatis terre minus 

tamen quodam domistadio spectante ad Johannem Raet sitis in parrochia de 

Waelwijc inter hereditatem Lamberti Haghens ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex alio tendentibus a Mosa ad 

locum dictum ter Meer vendita Mijchaeli de Waelwijc filio quondam 

Johannis de Breda ab Ywano filio quondam Johannis Hollander de Waelwijc 

prout in litteris item hereditaria paccio duorum #X {vervolg: BP 1184 f 

250v 05}#. 

 

1184 f.250v. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1406. 
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BP 1184 f 250v 01 za 02-01-1406. 

Albertus Moelner van Os verkocht aan Aleijdis dvw Theodericus Hermans een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit twee stukken land, 6 lopen groot, in Oss, ter plaatse 

gnd Orssellaer, (1) tussen Gerardus Nederstapel enerzijds en erfg vw 

Arnoldus die Koc anderzijds, (2) tussen kvw Johannes Heijnen soen enerzijds 

en wijlen voornoemde Arnoldus anderzijds. 

 

Albertus Moelner de Os hereditarie vendidit Aleijdi filie quondam 

Theoderici Hermans hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex #duabus# peciis (verbeterd uit: pecia) terre sex lopinatas terre 

continentibus sita! in parrochia de Os ad locum dictum Orssellaer #quarum 

una# inter hereditatem Gerardi Nederstapel et hereditatem heredum quondam 

(dg: Johannis Heijnen soen) #Arnoldi die Koc# item ex pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem liberorum quondam Johannis Heijnen soen ex uno 

et hereditatem dicti quondam Arnoldi ex alio site sunt ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Lu et Heijme datum in crastino 

circumcisionis. 

 

BP 1184 f 250v 02 za 02-01-1406. 

Johannes Wert beloofde aan Elijas nzv Stephanus Wert een n-erfcijns van 40 

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

Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406), gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Johannes Wert (dg: senior) promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum #Elije filio naturali# Stephani (dg: -o) #Wert# (dg: suo 

fratri) hereditarium censum XL solidorum monete anno quolibet hereditarie 

mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

Johannis proxime futurum (dg: testes) ex omnibus suis bonis predictis. 

Testes Lu et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 250v 03 za 02-01-1406. 

Stephanus Wert en zijn zoon Elias beloofde aan Judocus Bruijsten een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een hoeve van voornoemde Stephanus en 

Elijas, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Stephanus Wert et Elias eius filius promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos Judoco Bruijsten hereditarium censum trium librarum monete 

hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis ex quodam 

manso dictorum Stephani et Elije sito in parrochia de Nijsterle ad locum 

dictum Vorstenbosch atque ex attinentiis eiusdem mansi universis 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu fundi et hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 250v 04 za 02-01-1406. 

Voornoemde Judocus Bruijsten beloofde aan de broers Johannes Wert en 

Stephanus Wert vanaf nu te zullen betalen een b-erfcijns van 30 schelling 

oude pecunia, die het kapittel van Sint-Jan in Den Bosch beurt, gaande uit 

een huis en erf van wijlen hun moeder Hilla Werts, dat nu aan voornoemde 

Judocus behoort, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Metta Corstiaens enerzijds en Henricus van den Arennest anderzijds, zó dat 

voornoemde Johannes en Stephanus en hun erfgenamen en opvolgers daarvan 

geen schade hebben. 
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Dictus Judocus promisit super omnia Johanni Wert et Stephano Wert 

fratribus quod ipse hereditarium censum XXX solidorum antique pecunie 

quem capitulum beati Johannis in Busco solvendum habet hereditarie ex 

domo et area (dg: dicti Jordani) quondam Hille Werts eorum matris nunc ad 

dictum Judocum spectante sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Mette Corstiaens ex uno et !Henrici van den Arennest ex alio 

ut dicebat exnunc deinceps perpetue taliter solvet quod dictis Johanni et 

Stephano et suis heredibus ac successoribus dampna exinde non eveniant in 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 250v 05 di 05-01-1406. 

{Vervolg van BP 1184 f 250r 02}. X. 

modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie Andree apostoli 

ex quatuor virgatis terre sitis in parrochia de Waelwijc inter 

hereditatem Lamberti Haghen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam Petri Arts soen (dg: ex alio) et eius liberorum ex alio 

tendentibus ab antiquo Mosa ad aggerem dictum Meerdijc minus tamen de 

dictis quatuor virgatis terre quodam domistadio dicto die Velt Hofstat in 

dictis quatuor virgatis situato vendita dicto Mijchaeli de Breda ab Ywano 

Hollander commorante in Waelwijc prout in litteris dicto Henrico Donc 

cesserunt in partem prout alii recognoverunt super quibus et jure etc 

promittentes et dampna portare ut supra (dg: ?in). Testes Jorden et Gheel 

datum in profesto epiphanije. 

 

BP 1184 f 250v 06 di 05-01-1406. 

Johannes Losschart ev Heijlwigis dvw Mijchael van Waelwijc zvw Johannes van 

Breda kreeg (1) de helft van een b-erfcijns van 10 pond geld, die Henricus 

van Aken zvw Nijcholaus van Aken beloofd had aan Enghelbertus Mersman van 

Waelwijc, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 5 morgen land, ter 

plaatse gnd dat Ledebroec, achter de plaats gnd des Meesters Donc, tussen 

Henricus Meester enerzijds en wijlen Lambertus van Pettelaer anderzijds, 

(2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit 4 roeden lands, in Waalwijk, met gebouwen, tussen Johannes 

Mombaer enerzijds en Johannes die Rode anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de Oude Maas, welke pacht aan voornoemde Mijchael van 

Breda was verkocht door Hessello zvw Johannes Goidewert van Waelwijc, (3) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde 

Mijchael met Lichtmis beurde, gaande uit de helft van 4 roeden land en het 

huis daarop, in Waalwijk, strekkend vanaf de straat tot aan de Maas, welke 

4 roeden behoorden aan wijlen Johannes Weijns en gelegen zijn naast erfg vw 

Walterus Manijns rchting het westen en naast erfgoed van erfg vw kv 

{f.251r} !Manijn richting het oosten, welke pacht wijlen voornoemde 

Mijchael verworven had van zijn broer Berisius van Breda, (4) 1 mud rogge 

erfpacht uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus-Apostel te leveren, gaande uit (4a) 3 roeden lands, in 

Waalwijk, en de gebouwen erop, (4b) 2 roeden lands, in Waalwijk, naast het 

kerkhof aldaar, welke pacht van 2 mud wijlen voornoemde Mijchael van Breda 

en Rodolphus van Breda gekocht hadden van Jacobus zv Gerardus Groij van 

Driel ev Aleijdis dvw Theodericus van Buchoven. 

 

Et mediante qua divisione medietas hereditarii census decem librarum 

monete quem censum Henricus de Aken filius quondam Nijcholai de Aken 

promisit se daturum Enghelberto Mersman de Waelwijc hereditarie Martini 

hyemalis ex quinque jugeribus terre sitis in loco dicto dat Ledebroec 

retro locum dictum des Meesters Donc inter hereditatem Henrici Meester et 

inter hereditatem quondam Lamberti de Pettelaer prout in litteris item 

hereditaria paccio unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie purificationis ex quatuor virgatis terre sitis in 

parrochia de Waelwijc cum suis edificiis inter hereditatem Johannis 

Mombaer et inter hereditatem Johannis die Rode tendentibus a communi 

platea ad antiquum Mosam vendita dicto Mijchaeli de Breda ab Hessellone 
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filio quondam Johannis Goidewert de Waelwijc prout in litteris item 

hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco (dg: et in 

Busco tradenda ex medietate) quam dictus quondam Mijchael solvendam 

habuit hereditarie purificationis ex medietate quatuor virgatarum terre 

et domus cuiusdam in eisdem consistentis sitarum in Waelwijc tendentium a 

vico (dg: ad) usque ad Mosam et que ad quondam Johannem Weijns spectare 

consueverant et site sunt juxta hereditatem (dg: Walteri Manijns) heredum 

quondam Walteri Manijns versus occidentem et juxta hereditatem (dg: 

liberorum) heredum liberorum quondam 

 

1184 f.251r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 251r 01 di 05-01-1406. 
!Manijn versus orientem quam paccionem dictus quondam Mijchael erga 

Berisium de Breda eius fratrem acquisierat ut dicebant item (dg: 

hereditaria paccio d) unus modius siliginis hereditarie paccionis de 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie Bartholomei apostoli ex tribus virgatis terre sitis in 

parrochia de Waelwijc et ex edificiis in eisdem consistentibus et ex 

duabus virgatis terre sitis in dicta parrochia juxta cijmitherium ibidem 

quam paccionem duorum modiorum siliginis dictus quondam (dg: Berisius de 

Breda) Mijchael de Breda et Rodolphus de Breda erga Jacobum filium 

Gerardi Groij de Driel maritum legitimum Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Theoderici de Buchoven emendo acquisierant prout in litteris 

dicto Johanni Losschart cesserunt in partem prout alii recognoverunt 

super quibus et jure etc promittentes (dg: ut) et dampna portare ut 

supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.251v. 

 secunda post circoncisionis: maandag 04-01-1406. 

 secunda post exaudi: maandag 24-05-1406. 

 CCCCmo sexto mensis maii die XXIIIIta: maandag 24-05-1406. 

 

BP 1184 f 251v 01 ma 04-01-1406. 

Emondus van Erpe zv Henricus Moelner en zijn vrouw Cristina ndvw Henricus 

Loenman beloofden aan Ludovicus van Nederijnen 9 3/8 Engelse nobel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Emondus de Erpe filius (dg: He naturalis) Henrici Moelner (dg: promisit 

super) et Cristina eius uxor filia #naturalis# quondam Henrici Loenman 

promiserunt indivisi super omnia Ludovico de Nederijnen IX Engels nobel 

et tres octavas partes unius Engels nobel vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Gheel datum (dg: in) secunda 

post circoncisionis. 

 

BP 1184 f 251v 02 ma 24-05-1406. 

Hr Johannes van Kuijc heer van Hoeghstraten ridder verkocht aan hr Johannes 

van Berlaer heer van Helmont en Keerbergh ridder een n-erfpacht van 50 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407), gaande uit de villae van Waderle, 

Wedart en Acht, heerlijkheden, tienden, molens, cijnzen, pachten en 

erfgoederen van voornoemde verkoper, in Waderle, Wedert en Aelst, reeds 

belast met grondcijnzen, voor zover die eruit gaan. 

 

Dominus Johannes de Kuijc dominus de Hoeghstraten miles hereditarie 

vendidit (dg: domino Johanni de Berlaer ... domino Helmont de Keerberch 

#Johanni van der Hautart) domino Johanni de Berlaer domino de Helmont et 

de Keerbergh militi# hereditariam paccionem L modiorum siliginis mensure 

de Helmont solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futurum #de et ex villis de Waderle de Wedart et 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  12 

 

de Acht atque de et ex dominiis# ex omnibus et singulis (dg: bonis dicti 

venditoris scilicet) #dominiis decimis# molendinis censibus et 

paccionibus ac hereditatibus quibuscumque dicti venditoris quocumque 

locorum in parrochiis de Waderle (dg: Wedert) de Wedert et de Aelst et ex 

attinentiis dictorum bonorum omnium singulis et universis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus fundi si qui ex premissis aut eorum aliquo 

fuerint de jure solvendi et sufficientem facere. Testes Johannes et Lu 

datum secunda post exaudi. 

 

BP 1184 f 251v 03 ma 24-05-1406. 

Voornoemde heer van Helmond verklaarde dat noch hij, noch zijn opvolgers 

mbv brieven van overdracht van Den Bosch, brieven van de heer elect van 

Luik en brieven van schepenen van Brussel mbt de pacht van 50 mud rogge, 

maat van Helmond, jaarlijks meer zullen vragen dan de eenmalige levering 

van 50 mud rogge, en hij verklaarde dat voornoemde heer van Hoestraten of 

zijn opvolgers voornoemde pacht van 50 mud mogen lossen gedurende drie 

jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407), elk mud met 18 Franse 

kronen of de waarde in goud en met de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in Den Bposch in het huis van Henricus Sceelwart van Gravia in 

aanwezigheid van Emondus Rover van Hellu, Theodericus Rover zvw hr Emondus 

Rover ridder, Arnoldus Heijm, Heijmericus Groij, Johannes van der Hautart, 

Johannes van Gherwen en Yseboldus van Bergulen. 

 

Anno CCCCmo sexto mensis maii die XXIIIIta hora complete dictus (dg: Jo) 

dominus de Helmont palam recognovit quod nec ipse nec eius successores 

mediantibus litteris supportationis scabinorum de Busco (dg: nec) et 

mediantibus litteris domini electi Leodiensis ac litteris de sigillis 

scabinorum Bruxellensium mentionem facientibus de paccione predicta L 

modiorum siliginis mensure de Helmont numquam plus petet annuatim quam 

unicam solutionem L modiorum siliginis insuper recognovit quod dictus 

dominus de Hoestraten aut eius successores predictam paccionem (dg: l) 

quinquaginta modiorum quitare poterit ad spacium trium annorum festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente quemlibet modium dicte paccionis cum XVIII Vrancrijc cronen vel 

valorem in auro et cum paccione anni redemptionis (dg: p). Actum in Busco 

in domo Henrici Sceelwart de Gravia presentibus Emondo Rover de Hellu 

Theoderico Rover filio domini quondam Emondi Rover militis Arnoldo Heijm 

Heijmerico Groij Johanne van der Hautart (dg: et) Johanne de Gherwen et 

Yseboldo de Bergulen. 

 

BP 1184 f 251v 04 .. 23-03-1519. 

In opdracht van Vladeracken, Berkel en Pelgrom schepenen {aangetreden in 

1519} is een kopie van dit instrument gemaakt. 

 

{In linker marge}. 

De mandato et consensu Vladeracken Berkel Pelgrom (1519) scabinorum facta 

est de isto instrumento copia. Actum XXIII marcii anno XIX. 

 

BP 1184 f 251v 05 ma 04-01-1406. 

Willelmus van Beest zvw Henricus van Beest verkocht aan Johannes van den 

Hautart een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Helmond te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406), 

gaande uit (1) een akker lands, gnd die Bachuijs Acker, en een aangelegen 

stuk beemd, gnd die Mortel, van verkoper, in Bakel, ter plaatse gnd 

Sceepstal, (2) een huis, gnd dat Overste Huijs, met ondergrond, aldaar, (3) 

een akker, gnd die Ekelhof, met een aangelegen bosperceeltje, aldaar, (4) 2 

bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd op het Goer, naast Henricus bv 

voornoemde verkoper, (5) andere erfgoederen van voornoemde verkoper, 

gelegen onder Bakel. 
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Willelmus de Beest filius quondam Henrici de Beest hereditarie vendidit 

Johanni van den Hautart hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino purificationis proxime futuro et in Helmont tradendam ex (dg: 

domo) agro terre dicto die Bachuijs Acker (dg: sito in parrochia de Bake) 

et pecia prati dicta die Mortel sibi adiacente dicti venditoris sitis in 

parrochia de Bakel ad locum dictum Sceepstal (dg: inter hereditatem) 

atque ex domo (dg: ?ne j) dicta dat Overste Huijs cum suo fundo ibidem 

sita atque ex quodam agro dicto die Ekelhof cum parva silvula sibi 

adiacente sito ibidem atque ex duobus bonariis prati sitis in dicta 

parrochia ad locum dictum opt Goer #contigue# juxta hereditatem Henrici 

fratris dicti venditoris (dg: ex uno) atque ex ceteris hereditatibus 

dicti venditoris quocumque locorum infra predictam parrochiam situatis ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes Dordrecht et Jorden datum secunda post 

circoncisionis. 

 

BP 1184 f 251v 06 ma 04-01-1406. 

Voornoemde verkoper beloofde voornoemde Johannes in voornoemde pacht te 

vesten uiterlijk met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) voor de hr abt 

van Echternach, zijn commissarius en leenmannen. 

 

Insuper dictus venditor promisit super omnia habita et habenda quod ipse 

predictum Johannem in supradicta paccione imponet instituet et firmabit 

infra hinc et festum penthecostes proxime futurum coram domino abbate 

(dg: de) Epternatensi (dg: at..) aut eius commissario (dg: aut) et 

feodalibus eiusdem domini abbatis (dg: prout) imponet instituet et 

firmabit quod illi qui super hoc erunt sententiatores dicent et 

sententiabunt id predicto Johanni fore firmum perpetue et satis securum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 251v 07 ma 04-01-1406. 

Voornoemde Willelmus van Beest zvw Henricus van Beest en zijn broer 

Gerardus verkochten aan voornoemde Johannes van den Hautart, tbv voornoemde 

hr Johannes ?van Berlaer heer van Helmont en Keerbergh ridder, een 

n-erfpacht van 4 mud etc als hierboven en tevens gaande uit de oliemolen 

aldaar {?Bakel of Waderle, Wedert en Aelst?} en een akker gnd Langacker. 

 

{In linker marge}. 

(dg: dictus W) Dictus Willelmus et Gerardus eius frater hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni ad opus dicti domini Johannis hereditariam 

paccionem (dg: quinque) quatuor modiorum etc solvendam ut supra atque ex 

molendino olei ibidem sito et quodam agro dicto Langacker. 

 

BP 1184 f 251v 08 ma 04-01-1406. 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder verkocht aan 

Willelmus van Haghen Nouwen een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in 

het Velt, tussen de waterlaat gnd die Runne enerzijds en wijlen hr 

Rijcoldus Koc ridder, nu Hubertus van Ghemert, anderzijds. 

 

Arnoldus de Nuwelant filius domini quondam Henrici de Nuwelant militis 

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

aqueductum dictum die Runne ex uno et inter hereditatem domini quondam 

Rijcoldi Koc militis nunc ad Hubertum de Ghemert spectantem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Haghen Nouwen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 251v 09 ma 04-01-1406. 

Hilla wv Henricus zvw Johannes Rijcarts soen van Os droeg over aan haar 

zoon Johannes haar vruchtgebruik in 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd 

die Brant, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en wijlen 
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hr Reijmboldus van Os priester anderzijds. 

 

Hilla relicta quondam Henrici filii quondam Johannis Rijcarts soen de Os 

cum tutore usufructum sibi competentem in uno jugere terre sito in 

parrochia de Os ad locum dictum die Brant inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem domini #quondam# Reijmboldi 

de Os presbitri ex alio ut dicebat legitime supportavit (dg: Henrico) 

#{in linker marge:} Johanni# suo filio promittens cum tutore super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 251v 10 ma 04-01-1406. 

Yseboldus van Beirgelen beloofde aan Arnoldus Coenen 35 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande 

(zo 11-04-1406) te betalen. 

 

Yseboldus van Beirgelen promisit super omnia Arnoldo Coenen (dg: XXXV) 

#XXXV# novos gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Heijme 

datum supra. 

 

1184 f.252r. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1406. 

 in crastino epiphanie Domini: donderdag 07-01-1406. 

 secunda post circoncisionis: maandag 04-01-1406. 

 

BP 1184 f 252r 01 za 02-01-1406. 

Petrus van Hijnen verkocht aan Clemensa gnd Meijs en haar zuster Agnes, dv 

Petrus Custer van Nijsterle, een n-erfcijns van 30 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Rodolphus van den Grave enerzijds 

en erfgoed van Willelmus van Laervenne anderzijds, reeds belast met 30 

schelling b-erfcijns. 

 

-. 

Petrus de Hijnen hereditarie vendidit Clemense dicte Meijs et Agneti sue 

sorori #filiarum! (dg: qu) Petri Custer de Nijsterle# hereditarium censum 

XXX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

area et orto sitis in Busco ad (dg: lo) vicum dictum Aude Huls inter 

hereditatem Rodolphi van den Grave ex uno et inter hereditatem Willelmi 

de Laervenne ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XXX solidis hereditarii census exinde 

prius solvendis et sufficientem. Testes Lu et Gheel datum in crastino 

circoncisionis. 

 

BP 1184 f 252r 02 za 02-01-1406. 

Mechtildis wv Johannes Ghevarts soen (dg: Egidius zvw voornoemde Johannes 

Ghevarts soen) (dg: gaf uit aan Arnoldus zv Egidius Zeghers soen) haar 

vruchtgebruik in / een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Hersel, 

tussen Willelmus zvw voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 2 jaar (do 02-

02-1408) {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

#Mechtildis relicta quondam Johannis Ghevarts soen cum tutore# (dg: 

Egidius filius #dicti# quondam Johannis Ghevarts soen) #usufructum sibi 

competentem in# pecia terre sita in parrochia de Oerscot (dg: in) in 

pastoria de Hersel inter hereditatem Willelmi filii dicti quondam 

Johannis ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat (dg: dedit 

ad hereditarium pactum Arnoldo filio Egidii Zeghers soen ab eodem) 

hereditarie possidendam pro (dg: duo) hereditaria paccione duorum 
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sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra duos annos ex 

premissis promittens super omnia ratam servare et #aliam# obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: ad vitam) dicte Mechtildi ad eius vitam 

et post eius decessum dicto Egidio hereditarie terminis predictis. 

 

BP 1184 f 252r 03 za 02-01-1406. 

Postelima wv Ghibo Gerits soen en Gerardus zvw Ghibo Gerijts soen 

verkochten aan Mechtildis ev Johannes Broet, tbv Johannes Broet, ½ morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd den Ruebosch, tussen voornoemde Johannes 

Broet enerzijds en Brijno Arnts soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

wijlen Ghibo van Hees en met het andere eind aan een kamp gnd het 

Hoevelkempken, vrij van elke cijns, dijk en lasten. 

 

-. 

#Postelima relicta quondam (dg: Jo) Ghibonis Gerits soen cum tutore# 

Gerardus (dg: Ghiben soen) filius quondam Ghibonis Gerijts soen dimidium 

juger terre situm in parrochia de Empel in loco dicto den Ruebosch (dg: 

inter hereditatem #quondam# Ghibonis de Hees ex uno et hereditatem) inter 

hereditatem Johannis Broet ex uno et inter hereditatem Brijnonis Arnts 

soen ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem quondam Ghibonis de Hees 

et cum reliquo fine ad !dampum dictum tHoevelkempken #prout ibidem situm 

est# ut dicebat hereditarie vendidit #Mechtildi uxori dicti Johannis ad 

opus Johannis Broet# dicto Johanni Broet promittens super omnia waradiam 

et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus censu aggere et 

oneribus libera. Testes Lu et Gheel datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1184 f 252r 04 za 02-01-1406. 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts !prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 252r 05 za 02-01-1406. 

Mechtildis wv Johannes Ghevarts soen droeg over aan haar zoon Egidius haar 

vruchtgebruik in een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Hersel, 

tussen Willelmus zvw voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. De brief overhandigen aan Arnoldus zv Egidius Zeghers. 

 

-. Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Johannis Ghevarts soen cum tutore usufructum 

sibi competentem in pecia terre sita in parrochia de Oerscot in pastoria 

de Hersel inter hereditatem Willelmi filii dicti quondam Johannis ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebat legitime supportavit Egidio 

suo filio promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. Tradatur Arnoldo filio Egidii Zeghers. 

 

BP 1184 f 252r 06 do 07-01-1406. 

Egidius zvw Johannes Ghevarts soen gaf uit aan Arnoldus zvw Egidius Zeghers 

soen (1) voornoemd stuk land; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, aan voornoemde Mechtildis wv Johannes 

Ghevarts soen zolang zij leeft en daarna aan voornoemde Egidius met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over twee jaar (do 02-02-

1408). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) 

een b-erfpacht van 1 lopen rogge, gaande uit een stuk land, gnd die 

Bijesen, van voornoemde Arnoldus, in Oirschot, in de herdgang van Hersel, 

tussen eerstgenoemd stuk land enerzijds en een gemene weg anderzijds. De 

brief van Mechtildis en haar zoon overhandigen aan Ghibo Ghevarts. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Solverunt omnes. Duplicetur. (dg: Duplicetur). 
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Dictus Egidius predictam peciam terre dedit ad hereditarium pactum 

Arnoldo filio quondam Egidii Zeghers soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda dicte Mechtildi ad eius vitam et non ultra et post eius 

decessum dicto Egidio ab Arnoldo predicto hereditarie purificationis [et] 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra (dg: annum) duos 

annos et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem hereditariam paccionem unius lopini siliginis 

percipiendam et levandam annuatim ex pecia terre #dictam! die Bijesven# 

#{in linker marge}: dicta die Bijesen# dicti Arnoldi sita in parrochia et 

pastoria predictis (dg: inter predictam peciam terre ex uno et inter 

predictam) inter primodictam peciam terre ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: tende) ut dicebat ad pignus imposuit et obligavit. 

Testes (dg: datum supra) Jorden et Gheel datum in crastino epiphanie 

Domini. Solverunt omnes. Littera Mechtildis et sui filii tradatur Ghiboni 

Ghevarts. 

 

BP 1184 f 252r 07 do 07-01-1406. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Johannes van den Beirselaer een stuk 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeacker, tussen voornoemde 

Johannes van den Beirselaer enerzijds en Franco Ruelkens soen anderzijds, 

strekkend aan voornoemde Johannes van den Beirselaer en met het andere eind 

aan Johannes van Keeldonc, vrij van elke last. 

 

Henricus van Zulikem peciam terre sitam in parrochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hezeacker inter hereditatem Johannis van den 

Beirselaer ex uno et hereditatem Franconis Ruelkens soen ex alio 

tendentem !ad hereditatem dicti Johannis van den Beirselaer et cum 

reliquo fine ad hereditatem Johannis de Keeldonc ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni van den Beirselaer promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

omni onere libera. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 252r 08 do 07-01-1406. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en Gerardus Vosse zvw Gerardus Vosse van Berze 

beloofden dat zij noch Gerardus van Aa voornoemde Johannes van den 

Beirselaer zullen aanspreken op basis van schepenbrieven van Den Bosch mbt 

goederen van Henricus van Zulikem, welke gooederen voornoemde Henricus 

eertijds had overgedragen aan voornoemde hr Goeswinus, Gerardus Vosse en 

Gerardus van Aa. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et Gerardus Vosse filius quondam Gerardi 

Vosse de Berze promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni van den 

Beirselaer quod ipsi et Gerardus de Aa nec quecumque alia persona dictum 

Johannem van den Beirselaer impetet aut vexabit in quocumque judicio (dg: 

et si dictus Johannes dampna) vigore aut virtute quarumcumque litterarum 

scabinorum de Busco (dg: quas) mentionem facientium de quibuscumque bonis 

(dg: Rodolp) Henrici de Zulikem que idem Henricus dudum supportaverat 

dictis domino Goeswino Gerardo Vosse et Gerardo de Aa aut alteri persone 

ad opus eorum aut alterius eorundem. 

 

BP 1184 f 252r 09 do 07-01-1406. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en Gerardus Vosse zvw Gerardus Vosse van Berze 

deden tbv voornoemde Johannes van den Beirselaer afstand van voornoemd stuk 

land. Ze beloofden aanspraken van hun kant en van de kant van Gerardus van 

Aa af te handelen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et Gerardus Vosse filius quondam Gerardi 

Vosse de Berze super dicta pecia terre et jure ad opus dicti Johannis van 

den Beirselaer hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super 
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omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte eorum) et impetitonem 

ex parte eorum et Gerardi de Aa deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 252r 10 ma 04-01-1406. 

Yseboldus van Beirgelen, Arnoldus van Boemel goudsmid, Johannes Mol zvw 

Gerardus en Henricus Vrieze die Borduerwerker beloofden aan Andreas van 

Drodis etc 160 Franse kronen met Letare aanstaande (zo 21-03-1406) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Yseboldus de Beirgelen Arnoldus de Boemel aurifaber Johannes Mol filius 

quondam Gerardi et Henricus Vrieze die Borduerwerker promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis etc centum et LX Vrancrijc cronen ad Letare 

proxime futuram persolvendos sub pena quinque. Testes Jorden et Heijme 

datum secunda post circoncisionis. 

 

BP 1184 f 252r 11 ma 04-01-1406. 

Emondus Rover van Hellu en Johannes van Ghemert beloofden aan Heijmericus 

Groij 135 nieuwe gulden, 38 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

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

 

Emondus Rover de Hellu et Johannes de Ghemert promiserunt indivisi super 

omnia Heijmerico Groij centum et XXXV novos gulden XXXVIII gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 252r 12 ma 04-01-1406. 

Voornoemde Emondus Rover van Hellu en Johannes van Ghemert beloofden aan 

voornoemde Heijmericus Groij 200 gulden van dezelfde waarde met Sint-

Remigius over een jaar (za 01-10-1407) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Heijmerico 

ducentos gulden similis valoris (dg: ad) a Remigii proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.252v. 

 secunda post circoncisionis: maandag 04-01-1406. 

 in vigilia epiphanie Domini: dinsdag 05-01-1406. 

 

BP 1184 f 252v 01 ma 04-01-1406. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder droeg over aan Emondus Rover 

van Hellu en Johannes van Ghemert alle opbrengsten en geld van de komende 

twee jaar van een b-erfcijns van 250 schilden, geld van Antwerpen, met een 

schild met 4 leeuwen, of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns 

betaald wordt met Sint-Remigius, gaande uit alle goederen en erfgoederen, 

die behoren aan hr Theodericus van Meerhem heer van Boxtel en zijn 

echtgenote vrouwe Maria vrouwe van Boxtel, gelegen in de villae van Boxtel 

en Oijen, zowel tienden, als hoeves, molens, cijnzen, renten, pachten en 

andere goederen of erfgoederen van voornoemde hr Theodericus en vrouwe 

Maria, in voornoemde villae gelegen, en uit andere goederen en erfgoederen 

die aan voornoemde hr Theodericus en vrouwe Maria behoren, onder de 

villicatio van Den Bosch, welke cijns voornoemde hr Johannes Rover 

verworven had van voornoemde hr Theodericus van Merhem en vrouwe Maria. De 

broers Johannes Rover en Willelmus Rover, kv voornoemde Theodericus Rover, 

beloofden geen rechten op voornoemde cijns te zullen doen gelden, totdat 

voornoemde Emondus en Johannes daaruit ontvangen zullen hebben 335 nieuwe 

Gelderse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde; Hilla wv 

Ghisbertus van Os beloofde hetzelfde. Voornoemde Emondus en Johannes zullen 

de brief, waarmee wijlen voornoemde hr Johannes voornoemde cijns verwierf, 

direct nadat zij de opbrengst van voornoemde twee jaar zullen hebben 

ontvangen, teruggeven aan voornoemde Theodericus als hij dan leeft en 
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anders aan zijn erfgenamen. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Johannis Rover militis proventus 

et pecunias sibi infra spacium duorum annorum proxime futurorum 

proveniendos de hereditario censu ducentorum et quinquaginta denariorum 

aureorum communiter scilde nominatorum monete de Antwerpia cum scuto 

quatuor leonium seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo anno 

quolibet hereditarie Remigii ex omnibus et singulis bonis et 

hereditatibus que ad dominum Theodericum de Meerhem dominum de Bucstel et 

dominam Mariam dominam de Bucstel suam conthoralem spectabant ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli (dg: 

consistentibus) in villis de Bucstel et de Oijen consistentibus sive 

sitis scilicet tam decimis quam mansis molendinis censibus redditibus 

paccionibus ac quibuscumque aliis bonis seu hereditatibus dictorum domini 

Theoderici et domine Marie in dictis villis situatis ac ex ceteris bonis 

et hereditatibus ad predictos dominum Theodericum et dominam Mariam (dg: 

consistentibus) spectantibus ubicumque locorum infra villicationem de 

Busco consistentibus sive sitis quem censum dictus dominus Johannes Rover 

erga predictos dominum Theodericum de Merhem et dominam Mariam emendo 

acquisierat prout in litteris legitime supportavit Emondo Rover de Hellu 

et Johanni de Ghemert (dg: pro) cum litteris et jure occacione promittens 

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

facto Johannes (dg: et Willelmus) Rover et Willelmus Rover fratres liberi 

dicti Theoderici Rover promiserunt indivisi super omnia quod ipsi non 

presument se jus habere in censu predicto nisi postquam dicti Emondus et 

Johannes inde perceperint et levaverint CCC et XXXV novos Gelre gulden 

monete ducis quondam Willelmi vel valorem insuper Hilla relicta quondam 

Ghisberti de Os cum tutore promisit super omnia quod ipsa non presumet se 

jus in dicto censu habere nisi postquam dicti Emondus et Johannes inde 

perceperint pecuniam predictam tali annexa conditione quod dicti Emondus 

et Johannes supratactas litteras (dg: mentionem) quibus mediantibus 

antedictus quondam dominus Johannes predictum censum acquisierat (dg: 

post) immediate postquam ipsi proventus duorum annorum predictorum 

perceperint et levaverint reddent sanas et integras dicto Theoderico (dg: 
?an) si vixerit alioquin heredibus eius (dg: testes Jorden) ut ipsi super 

omnia promiserunt Theoderico predicto. Testes Jorden et Lu datum secunda 

post circoncisionis. 

 

BP 1184 f 252v 02 ma 04-01-1406. 

Rutgherus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven eertijds kanunnik 

in Oirschot en Willelmus Vos zv Henricus Vos beloofden aan Theodericus zvw 

Petrus Tielkens 32 mud rogge, maat van Oirschot, na maning in Oirschot te 

leveren. 

 

-. 

Rutgherus filius quondam Henrici filii #naturalis# quondam domini (dg: 

Henrici) Godefridi de Audenhoven olim canonici in Oerscot #et# Willelmus 

Vos filius Henrici Vos promiserunt (dg: Th f) indivisi Theoderico (dg: v) 

filio quondam Petri Tielkens XXXII modios siliginis mensure de Oerscot ad 

monitionem et voluntatem persolvendos et in Oerscot tradendos et 

deliberandos. Testes. 

 

BP 1184 f 252v 03 ma 04-01-1406. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan Zibertus van 

Hoculem 41½ nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis promisit 

super omnia Ziberto de Hoculem XLI et dimidium nu gulden IX boddreger vel 

XIII aude Vleems pro quolibet gulden ad penthecostes proxime futurum 
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persolvendos. Testes Jorden et Gheel datum 2a post circumcisionis. 

 

BP 1184 f 252v 04 di 05-01-1406. 

Johannes zv Willelmus van den Kerchove verkocht aan Ghiselbertus gnd Ghise 

van Peelt een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met 

Lichtmis in het woonhuis van voornoemde Ghisbertus in Hilvarenbeek te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406), gaande uit 

een akker, 4 lopen groot, gnd die Wilde Acker, in Goirle, tussen voornoemde 

Willelmus enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: quo Joh) Willelmi van den Kerchove hereditarie 

vendidit Ghiselberto dicto Ghise de Peelt hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de (dg: Busco so Beke) Hildwarenbeke solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino purificationis proxime 

futurum #et# in domo habitationis dicti Ghisberti in Beke predicta sita 

deliberandam ex agro terre #quatuor lopinos continente# (dg: sita in 

parrochia de Goirle) dicto communiter die Wilde Acker sito in parrochia 

de Goirle inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter communitatem 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum (dg: 4ta 

post circoncisionis) in vigilia epiphanie Domini. 

 

BP 1184 f 252v 05 di 05-01-1406. 

Johannes Cruijs zvw Rutgherus en Bartholomeus en Eefsa, kv voornoemde 

Johannes, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Willelmus van 

den Loke, verkochten aan Jacobus zvw Theodericus Stijnen soen van Hees een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd in den Beemt, 

tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Arnoldus Doncker 

anderzijds, reeds belast met ½ penning cijns aan de naburen van Hees. 

 

Johannes Cruijs filius quondam Rutgheri et Bartholomeus ac Eefsa liberi 

dicti Johannis ab eodem et quondam Aleijde sua uxore filia quondam 

Willelmi van den Loke pariter geniti hereditarie vendiderunt Jacobo (dg: 

d) filio quondam Theoderici Stijnen soen de Hees hereditariam paccionem 

(dg: dimidii modii siliginis n) duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in hiis tradendam ex 

pecia terre sita in parrochia de Hees ad locum dictum in den Beemt inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et Arnoldi Doncker ex 

alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto dimidio denario census vicinis de 

Hees prius exinde de jure solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 252v 06 di 05-01-1406. 

Jacobus zvw Wijerus gnd Wijric die Visscher droeg over aan Theodericus zvw 

Johannes Oden soen van den Kerchove een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker lands, gnd die 

Clamacker, 9 lopen groot, in Someren, tussen Johannes van de Kelder 

enerzijds en Metta Ghiben en haar kinderen anderszijds, welke pacht 

Arnoldus zvw Arnoldus smid van Mierle, tbv zijn broer Henricus, gekocht had 

van Arnoldus zvw Reijnerus Haengreve van Zoemeren, en die nu aan hem 

behoort. {f.253r}. 

 

Solvit. 

Jacobus filius #Wijeri# (dg: Quirini {hier staan: ..} cuiusdam {hier 

staan: ..}) dicti Wijric die Visscher hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Zoemeren solvendam 

hereditarie purificationis ex agro terre dicto die Clamacker novem 

lopinos continente sita in parrochia Zomeren inter hereditatem Johannis 

de (dg: Zomeren) Penu ex uno et hereditatem Mette Ghiben et eius 
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liberorum ex alio et ex attinentiis dicti agri universis quam paccionem 

Arnoldus filius quondam Arnoldi fabri de Mierle ad opus Henrici fratris 

(dg: jamdicti Arnoldi) eiusdem Arnoldi jamdicti erga Arnoldum filium 

quondam Reijneri Haengreve de Zoemeren emendo acquisierat prout in 

litteris et quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Theoderico filio quondam 

 

1184 f.253r. 

 in crastino epiphanije Domini: donderdag 07-01-1406. 

 

BP 1184 f 253r 01 di 05-01-1406. 

Johannis Oden soen van den Kerchove cum litteris #et aliis contractibus 

quibuscumque ut dicebat# et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque 

heredum et successorum dicti Henrici filii quondam Arnoldi fabri 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 253r 02 do 07-01-1406. 

Henricus zvw Godefridus Grauwe van Budel en zijn vrouw Gertrudis verkochten 

aan Petrus zvw Petrus Reijners soen, tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw 

Willelmus van Hoelt of de langstlevende, een lijfrente van 40 schelling 

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

gaande uit een kamp, in Berlicum, tussen wijlen hr Henricus Buc priester 

enerzijds en de gemene weg die loopt van de plaats gnd Lofort naar Den 

Bosch anderzijds, en uit de gebouwen erop, reeds belast met een b-erfpacht 

van 3 zester rogge. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Godefridi Grauwe de Budel et Gertrudis eius uxor 

cum eodem tamquam cum tutore legitime vendiderunt Petro filio quondam 

Petri Reijners soen ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris filie 

quondam Willelmi de Hoelt vitalem pensionem XL solidorum #monete# 

solvendam anno quolibet ad vitam eorum seu alterius eorum diutius 

viventis et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

campo sito in parrochia de Berlikem (dg: in vico) inter hereditatem 

domini quondam Henrici Buc presbitri ex uno et inter communem plateam 

tendentem a loco dicto Lofort versus Buscum #ex alio# atque ex edificiis 

in eisdem consistentibus ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) 

promittentes indivisi super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et sufficientem fa) excepta hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis exinde prius solvenda et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod alter diutius vivens 

integraliter habebit et cum ambo mortui fuerint erit quitum. Testes 

Johannes et Lu datum in crastino epiphanije Domini. 

 

BP 1184 f 253r 03 do 07-01-1406. 

Henricus Bloc zvw Arnoldus Bloc verkocht aan Johannes zvw Godefridus van 

Bruheze en Ghogardus van den Gasthuze een n-erfpacht van 20 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel 

dat aan hem behoort in de hoeve, gnd ten Elsbroec, van wijlen Henricus van 

den Elsbroec, in Boxtel, (2) 1½ mud rogge b-erfpacht, gaande uit de hoeve 

gnd Rundonc, in Mierlo, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Hepkinus 

sLaets soen moet leveren aan voornoemde verkoper. 

 

Henricus Bloc filius quondam Arnoldi Bloc hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Godefridi de Bruheze et Ghogardo van den Gasthuze 

hereditariam paccionem XX modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex #tercia parte ad 

ipsum spectante in# manso dicto ten Elsbroec quondam Henrici van den 

Elsbroec (dg: nunc ad dictum venditorem spectante) sito in parrochia de 

Bucstel atque ex attinentiis dicti! (dg: mansi) tercie partis dicti mansi 
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singulis et universis atque ex (dg: tribus et dimidio duo) uno et dimidio 
!siliginis hereditarie paccionis solvendis ex manso dicto Rundonc cum 

suis attinentiis sito in parrochia de Mierle atque ex hereditaria 

paccione unius modii siliginis quam Hepkinus sLaets soen dicto venditori 

solvere tenetur ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. (dg: testes datum supra) Testes Lu et Gheel datum (dg: quinta 

p) in crastino epiphanie Domini. 

 

BP 1184 f 253r 04 do 07-01-1406. 

Heijmericus wettige zvw Arnoldus Rover Moelner droeg over aan Petrus 

Driepont een hofstad, in Eerschot, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, 

tussen kvw Henricus van Espe enerzijds en een halve hofstad eertijds van 

voornoemde Heijmericus, nu van Andreas die Smijt, en erfgoed van wijlen hr 

Heijmericus van den Velde priester anderzijds, met beide einde strekkend 

aan een gemene weg. Voornoemde Andreas die Smijt beloofde vanaf nu uit zijn 

voornoemde halve hofstad te zullen betalen de navolgende b-erfcijnzen die 

gaan uit voornoemde hofstad en zijn halve hofstad, te weten (1) een 

b-erfcijns van 15 schelling paijment aan een altaar van Sint-Katherina, in 

de kerk van Sint-Oedenrode, (2) een b-erfcijns van 6 schelling aan een 

altaar van de H.Maria in de kerk van Eerschot, (3) een b-erfcijns van 8 

penning aan de priester in Eerschot, zó dat noch voornoemde Petrus Driepont 

noch voornoemde hofstad van voornoemde Petrus daarvan schade ondervinden. 

 

Solvit. 

Heijmeric! filius legitimus quondam Arnoldi Rover Moelner quoddam 

domistadium situm in Eerscot infra libertatem de Rode inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici de Espe ex uno et inter (dg: hereditatem 

Henrici van den Oever ex alio et hereditatem dni) dimidium domistadium 

(dg: quo) #dudum# dicti Heijmerici nunc ad Andream die Smijt #spectans et 

inter# et hereditatem domini #{in linker marge:} quondam# Heijmerici van 

den Velde presbitri ex alio tendens cum utroque fine ad communem plateam 

ut dicebat hereditarie supportavit Petro Driepont promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere #{hier BP 1184 f 253r 

06 invoegen}#. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 253r 05 do 07-01-1406. 

Voornoemde Heijmericus wettige zvw Arnoldus Rover Moelner verkocht aan 

Andreas die Smijt een halve hofstad, in Eerschot, onder de vrijdom van 

Sint-Oedenrode, tussen een hofstad die van voornoemde Heijmericus was en nu 

is van Petrus Driepont enerzijds en erfgoed van Henricus van den Over 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van wijlen hr 

Heijmericus van den Velde priester. Voornoemde Petrus beloofde vanaf nu uit 

de hofstad die aan hem behoort te zullen leveren een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, die Johannes gnd Daelman beurt uit zowel 

voornoemde hofstad van Petrus als voornoemde halve hofstad van Andreas, zó 

dat noch voornoemde Andreas noch zijn halve hofstad daarvan schade 

ondervinden. 

 

Solvit. 

(dg: did) Dictus Heijmericus ut supra dimidium domistadium situm in 

Eerscot (dg: in parrochia) infra libertatem de Rode inter quoddam 

domistadium quod fuerat dicti Heijmerici nunc ad Petrum Driepont spectans 

ex uno et inter hereditatem Henrici van den Over ex alio tendens a 

communi platea ad hereditatem domini quondam Heijmerici van den Velde 

presbitri ut dicebat hereditarie vendidit Andree die Smijt promittens 

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

facto dictus Petrus promisit super omnia quod ipse hereditariam paccionem 

(dg: dimidii) sex lopinorum siliginis mensure de Rode quam Johannes 

dictus Daelman ex dicto domistadio dicti Petri et ex dicto dimidio 

domistadio dicti Andree habet solvendam #ut dicebat# exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet !quod #ex integro 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  22 

 

domistadio predicto# nec prefato Andree nec ad et supra dictum dimidium 

domistadium ipsius Andree dampna exinde non eveniant in futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 253r 06 do 07-01-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 253r 04}. 

Quo facto dictus Andreas promisit super omnia quod ipse hereditarios 

census infrascriptos ex predictis domistadio et #ex dicto# dimidio 

domistatio #ad ipsum Andreas spectante# solvendos videlicet hereditarium 

censum XV solidorum pagamenti cuidam altari sancte Katherine sito in 

ecclesie de Ode Rodensi atque hereditarium censum #sex solidorum# cuidam 

altari sancte Marie in ecclesia de Eerscot sito atque hereditarium censum 

octo denariorum presbitro in Eerscot exinde solvendos #ut dicebat exnunc 

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

dimidio domistadio# quod nec dicto Petro Driepont nec ad et supra 

predictum domistadium ipsius Petri dampna exinde non eveniant quovis modo 

in futurum. 

 

BP 1184 f 253r 07 do 07-01-1406. 

Theodericus zvw Johannes van der Meer van Wijnterle droeg over aan Arnoldus 

van den Langacker een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oirle, die 

voornoemde Arnoldus met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Theodericus, 

op een stuk beemd, gnd die Brede Beemt, dat voornoemde Arnoldus in pacht 

verkregen had van voornoemde Theodericus, in Wijnterle. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Johannis van der Meer de Wijnterle 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Oirle quam 

Arnoldus van den (dg: Langeac) Langacker (dg: pro) solvere tenetur (dg: 

Henrico) Theoderico predicto hereditarie purificationis et supra peciam 

prati #dictam die Brede Beemt# infrasciptam quam dictus Arnoldus erga 

predictum Theodericum ad pactum acquisierat (dg: prout) sitam in 

parrochia de Wijnterle prout in litteris !hereditarie supportavit dicto 

Arnoldo cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.253v. 

 in crastino epiphanije Domini: donderdag 07-01-1406. 

 secunda post oculi: maandag 15-03-1406. 

 

BP 1184 f 253v 01 do 07-01-1406. 

Petrus zvw Johannes van Gerwen verkocht aan Johannes van Gherwen zvw 

Theodericus een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

op de na te noemen hoeve te leveren, gaande uit de helft die aan voornoemde 

verkoper behoort van een hoeve, gnd ter Kemenaden, in Aarle, ter plaatse 

gnd op Strijp, geheel de hoeve reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat. 

 

Petrus filius quondam Johannis de Gerwen hereditarie vendidit Johanni de 

Gherwen filio quondam (dg: Jo) Theoderici hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis 

et (dg: in He) supra mansum infrascriptum tradendam ex medietate ad ipsum 

venditorem spectante cuiusdam mansi dicti ter Kemenaden sito! in 

parrochia de Arle ad locum dictum op Strijp atque ex (dg: agr) 

attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis (dg: 

pro) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco ex dicto integro 

manso solvendis et (dg: sol) sufficientem facere. Testes Dordrecht et Lu 

datum in crastino epiphanie. 
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BP 1184 f 253v 02 do 07-01-1406. 

Johannes Corff zv Johannes droeg over aan Engbertus zvw Johannes Wouters 

soen ½ mud rogge, maat van Moergestel, b-erfpacht, met Sint-Andreas-Apostel 

te leveren, welke pacht voornoemde Johannes verworven had van Willelmus 

Boerchman zvw Engbertus Boerchman. 

 

Solvit. -. 

Johannes Corff filius Johannis (dg: h) dimidium modium siliginis mensure 

de Gestel prope Oesterwijc hereditarie paccionis (dg: figuur met de vorm 

van een hart) solvendum hereditarie (dg: pu) Andree apostoli quam 

paccionem dictus Johannes erga Willelmum Boerchman filium quondam 

Engberti Boerchman acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Engberto filio quondam Johannis Wouters soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 253v 03 do 07-01-1406. 

Voornoemde Engbertus zvw Johannes Wouters soen beloofde aan voornoemde 

Johannes Corff zv Johannes 24½ nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, in de komende maand mei te betalen. 

 

Dictus Engbertus promisit super omnia dicto Johanni XXIIII et dimidium 

novos gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato (dg: me) infra mensem maii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 253v 04 ma 15-03-1406. 

Petrus Pels verwer verkocht aan Johannes Ghisellen soen van Os een stuk 

land, in Oss, buiten de poort richting Berghem, tussen erfg vw Petrus 

Mersman enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met het onderhoud 

van een hek naast voornoemde poort, dat bij voornoemd stuk land hoort. 

(dg: een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Danckelaer, tussen Elizabeth 

Zanders enerzijds en Henricus Theij van Helden anderzijds, en een stuk 

land, aldaar, tussen Johannes Berwijns soen enerzijds en erfgoed van 

eertijds het Geefhuis in Den Bosch, nu van Johannes Wert, anderzijds). 

 

Petrus Pels #[t]inctor# peciam terre sitam in parrochia de Os extra 

portam versus Berchen inter hereditatem heredum quondam Petri Mersman ex 

uno et (dg: obligationem deponere) inter communem plateam ex alio (dg: ut 

item peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum Danckelaer 

inter hereditatem Elizabeth Zanders ex uno et inter hereditatem e Henrici 

Theij de Helden ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis Berwijns soen ex uno et inter hereditatem dudum mense sancti 

spiritus in Busco nunc ad Johannem Wert spectantem ex alio) ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Ghisellen soen de Os promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto onere conservationis cuiusdam 

repaguli siti juxta portam predictam ad (dg: primo) dictam peciam terre 

spectantis. Testes (dg: Dordrecht et Jacobus datum quinta post 

conversionis Pauli) #Jorden et Gheel datum secunda post oculi#. 

 

BP 1184 f 253v 05 ma 15-03-1406. 

Ghibo Pels verwerkte zijn recht tot vernaderen {Niet afgewerkt contract}. 

 

Ghibo Pels prebuit et reportavit. (dg: testes datum supra). 

 

BP 1184 f 253v 06 ma 15-03-1406. 

Jacobus van Gheel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge}. 

Jacobus de Gheel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 253v 07 ma 15-03-1406. 

Voornoemde Johannes Ghisellen soen van Os, zijn kinderen Petrus, Johannes, 

Ghibo en Elizabeth, en zijn schoonzoon Henricus Her Reijmbouts soen 

verkochten aan Petrus Pels een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Roden, tussen erfg vw Marselius gnd Zeel Delijen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Petrus Pels. 

 

Dictus Johannes Ghisellen soen de Os #Petrus et Johannes (dg: eius 

liberi) et Ghibo et Elizabeth eius liberi cum tutore et Henricus Her 

Reijmbouts soen eius gener# peciam terre sitam in parrochia de Os ad 

locum dictum die Roden inter hereditatem heredum quondam Marselii dicti 

Zeel Delijen soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Petri Pels (dg: et cum reliquo fine) ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Petro Pels promittentes #cum tutore# 

indivisi super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 253v 08 ma 15-03-1406. 

Voornoemde kv Johannes Ghisellen soen en Henricus beloofden onderling 

gezamenlijk eventuele schade te zullen dragen mbt voornoemde verkoop en 

bezwaring. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dicti liberi dicti Johannis Ghisellen soen cum tutore et Henricus 

promiserunt mutuo super omnia quod ipsi omnia dampna eius aut eorum 

alteri occacione dicte venditionis et obligationis evenientia ac eventura 

simul indivisim et secundum portiones equales portabunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 253v 09 do 07-01-1406. 

Johannes van Zelant zvw Hericus van Zelant verkocht aan Johannes van Loen 

zv Ghibo van Loen de helft die aan hem behoort in 1 morgen land, in Geffen, 

ter plaatse gnd ten Berghe, tussen jkvr Luijtgardis van Nuwelant enerzijds 

en Hermannus van Loen anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

den Eijnde en met het andere eind aan een gemene weg, van welke morgen de 

andere helft behoort aan Johannes Groet van Geffen. 

 

Solvit. 

Johannes de Zelant filius quondam Herici de Zelant medietatem ad se 

spectantem in uno jugere terre sito in parrochia de Geffen ad locum 

dictum ten Berghe inter hereditatem domicelle Luijtgardis de Nuwelant ex 

uno et inter hereditatem Hermanni de Loen #ex alio# de quo jugere terre 

reliqua medietas ad Johannem Groet de Geffen pertinet (dg: ut dicebat 

hereditarie) tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis van den Eijnde 

et cum reliquo fine ad communem plateam in ea quantitate qua ibidem situm 

est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Loen filio Ghibonis de 

Loen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dordrecht et Lu datum in crastino epiphanie. 

 

BP 1184 f 253v 10 do 07-01-1406. 

Johannes van Eirde droeg over aan Marselius van Eerde zvw Willelmus 1/11 

deel dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn tante Katherina 

Marselijs dochter van Vucht in (1) 3 morgen land, in Gestel bij Herlaer, 

tussen Arnoldus van den Steen enerzijds en Margareta Marselijs en haar 

kinderen anderzijds, (2) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd ten Hoernic, ter plaatse gnd die Donc, 

tussen Walterus van Griensvenne enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

belast met grondcijnzen. 

 

Johannes de Eirde (dg: undecimam) #undecimam# partem sibi de morte 

quondam Katherine Marselijs dochter van Vucht eius matertere successione 
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advolutam in tribus jugeribus terre sitis in parrochia de Gestel prope 

Herlaer inter hereditatem Arnoldi van den Steen ex uno et inter 

hereditatem Margarete Marselijs et eius liberorum ex alio atque in domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in dicta parrochia ad 

locum dictum ten Hoernic in loco dicto die Donc inter hereditatem Walteri 

de Griensvenne ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Marselio de Eerde filio quondam Willelmi 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus domini fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 253v 11 do 07-01-1406. 

Arnoldus van den Broec droeg over aan Hubertus Wouters soen van den Hulze 

een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Keer, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Neijnsel, welke pacht aan voornoemde Arnoldus was overgedragen 

door Theodericus zv Emondus zvw Henricus Roesmont. 

 

Solvit. 

Arnoldus van den Broec hereditariam paccionem X lopinorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis ex pecia 

terre dicta die Keer sita in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Neijnsel #(dg: quam paccionem d)# supportatam dicto Arnoldo a Theoderico 

filio Emondi filii quondam Henrici Roesmont prout in litteris hereditarie 

supportavit Huberto Wouters soen van den Hulze cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.254r. 

 in crastino epiphanije Domini: donderdag 07-01-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 08-01-1406. 

 

BP 1184 f 254r 01 do 07-01-1406. 

Engbertus zvw Petrus Aenboij en zijn zoon Petus beloofden aan Johannes van 

Slipen 21½ nieuwe gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

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

 

Engbertus filius quondam Petri Aenboij et Petus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Slipen XXI et dimidium novos gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Lu datum in crastino 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 254r 02 do 07-01-1406. 

Nijcholaus van Heze linnenwever maakte bezwaar tegen alle vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door zijn zoon jonge Johannes met zijn goederen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus de Heze textor lineorum omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per #juniorem# Johannem suum filium 

cum quibuscumque suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 254r 03 do 07-01-1406. 

De broers Godefridus en Ghisbertus, kvw Rodolphus Keijmp bakker zvw 

Godefridus Keijmp molenaar, droegen over aan Petrus zvw Gerardus Reijners 

soen (1) een huis en erf, in Hintham, tussen Metta van Lijeshout enerzijds 

en Metta Rasen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 18 schelling geld, een 

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

een huis en erf van wijlen Johannes van Loeven, in Hintham, naast voornoemd 

huis en erf, (3) een b-erfcijns van 2½ schelling, voornoemd geld, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een 
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huis en erf van Metta van Lijeshout waarin zij woonde, welk eerstgenoemd 

huis en erf en cijnzen van 18 resp. 2½ schelling wijlen voornoemde 

Rodolphus gekocht had van voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Godefridus et Ghisbertus fratres liberi quondam Rodolphi Keijmp pistoris 

filii quondam Godefridi (dg: Kemp) Keijmp multoris domum et aream cum 

suis attinentiis sitam in Hijntham inter hereditatem Mette de Lijeshout 

ex uno et inter hereditatem (dg: Mette) #Mette# Rasen ex alio atque 

hereditarium censum XVIII solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area quondam Johannis de Loeven 

sita in Hijntam (dg: sita in Hijntham) contigue juxta domum et aream 

predictam insuper hereditarium censum duorum et dimidii solidorum dicte 

monete solvendum hereditarie termino predicto ex domo et area Mette de 

Lijeshout in qua ipsa morabatur quos domum aream (dg: cum a) primodictam 

cum (dg: cen) suis attinentiis ac census XVIII solidorum duorum et 

dimidii solidorum dictus quondam Rodolphus erga Petrum filium quondam 

Gerardi Reijners soen emendo acquisierat in (dg: omnibus) omni jure quo 

huiusmodi domus area et census ad dictos (dg: Gh) Godefridum et 

Ghisbertum fratres pertinere dinscuntur hereditarie supportaverunt Petro 

predicto cum omnibus litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum 

supra) Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 254r 04 do 04-03-1406. 

Voornoemde Petrus droeg het voornoemde over aan Willelmus zv Willelmus 

Leijten soen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Petrus premissa hereditarie supportavit Willelmo filio Willelmi 

Leijten soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. (dg: Arnoldus filius) ?Testes Jorden 

et Gheel datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 254r 05 do 04-03-1406. 

Arnoldus zvw Petrus Reijners soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus filius quondam Petri Reijners soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 254r 06 do 07-01-1406. 

Destijds had Rodolphus Keijmpt bakker zvw Godefridus Keijmpt molenaar 

beloofd aan Petrus zvw Petrus Reijners soen 123 oude gulden geld van Gelre 

op zekere termijnen te betalen. Voornoemde Petrus, voor zich en zijn 

erfgenamen, beloofde thans aan de broers Godefridus en Ghisbertus, kvw 

voornoemde Rodolphus Keijmp, hen niet te manen voor voornoemd geld. De 

brief aan een van hen overhandigen of aan Henricus Bac zv Goeswinus. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Rodolphus Keijmpt #pistor# filius quondam 

Godefridi Keijmpt multoris promisisset super omnia Petro filio quondam 

Petri Reijners soen centum et XXIII antiquos aureos (dg: libras) 

#florenos# communiter gulden vocatos monete Gelrie ad (dg: certum) certos 

terminos persolvendos prout in litteris constitutus dictus Petrus (dg: 

promisit super omnia) pro se et suis heredibus #promisit# super omnia 

(dg: quod ipse) Godefrido et Ghisberto fratribus liberis quondam Rodolphi 

Keijmp (dg: pist) predicti quod ipse Petrus predictam pecuniam non petet 

monebit nec assequetur ad et supra fratres predictos vel eorum bona et 

quod ipse eosdem fratres ab huiusmodi pecunia indempnes servabit etc. 

Testes datum supra. Tradatur littera alteri eorum vel Henrico Bac filio 
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Goeswini. 

 

BP 1184 f 254r 07 do 07-01-1406. 

Henricus Craft zvw Wijnricus Craft zvw Henricus Craft droeg over aan 

Cristianus Coninc zvw Arnoldus de helft die aan hem behoort in een 

b-erfcijns van 11 pond geld, die Arnoldus Nouden beloofd had aan Aleijdis 

wv voornoemde Henricus Craft grootmoeder van eerstgenoemde Henricus, een 

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

een erfgoed in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Gerardus 

Ledich enerzijds en erfgoed van Johannes van Heze anderzijds, strekkend 

vanaf de weg tot aan erfgoed van wijlen Albertus Raet. 

 

Henricus Craft filius quondam Wijnrici Craft filii quondam Henrici Craft 

medietatem ad se spectantem in hereditario censu XI librarum monete quem 

censum Arnoldus Nouden promiserat se daturum et soluturum Aleijdi relicte 

dicti quondam Henrici Craft avie primodicti Henrici hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex hereditate sita in Busco ultra pontem 

bladi inter hereditatem Gerardi Ledich ex uno et inter hereditatem (dg: 

Ge) Johannis de Heze ex alio tendente a platea ad hereditatem quondam 

Alberti Raet prout in litteris hereditarie supportavit Cristiano Coninc 

filio quondam Arnoldi cum litteris et jure occacione promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 254r 08 do 07-01-1406. 

Johannes en Cristina, kvw Sijmon van den After, verkochten aan Gerardus 

Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Haelbeemden, tussen Sophija wv Henricus Hermans enerzijds en voornoemde 

Gerardus Vilt anderzijds. Henricus en Heijlwigis, kvw voornoemde Sijmon, 

deden afstand. 

 

(dg: Johannes #et# Sijmons soen van den After peciam terre s) Johannes et 

Cristina eius soror liberi quondam Sijmonis van den After #cum tutore# 

peciam (dg: s) terre sitam in parrochia de Os in loco dicto die 

Haelbeemden inter hereditatem Sophije relicte quondam Henrici (dg: Her 

Models soen) #Hermans# ex uno et inter hereditatem Gerardi Vilt filii 

quondam Gerardi Vilt de Ussen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Gerardo Vilt promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Quo facto Henricus et 

Heijlwigis liberi dicti quondam Sijmonis cum tutore (dg: super omnia) 

super premissis et jure hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 254r 09 vr 08-01-1406. 

Rijxkinus Crulliart en Johannnes Molle zv Gerardus beloofden aan de 

secretaris, tbv Walterus Gruijter, 42½ nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 

Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) 

te betalen. 

 

Rijxkinus Crulliart et Johannnes Molle filius Gerardi promiserunt super 

omnnia #mihi ad opus# Walteri Gruijter XLII½ novos gulden IX buddreger 

vel XIII Vlee[m]s grossos #pro quolibet computato# ad festum pasce 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Heijme datum sexta post 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 254r 10 vr 08-01-1406. 

Mechtildis wv Johannes van den Lanckelaer en Rutgherus zv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Johannes verkochten aan Willelmus die Rode zv Gerardus 

die Rode 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), gaande uit 
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een stuk land, ongeveer ½ mud rogge groot, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Rumel, tussen Hubertus Huben soen enerzijds en een gemene 

straat anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Mechtildis (dg: van den Lanckelaer) relicta quondam Johannis van den 

Lanckelaer cum tutore et Rutgherus filius dictorum Mechtildis et quondam 

Johannis hereditarie vendiderunt Willelmo die Rode filio (dg: quondam) 

Gerardi die Rode hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia 

terre dimidium modium siliginis (dg: aut) vel circiter in semine annuatim 

capiente sita in parrochia de Ghestel (dg: de) prope Herlaer ad locum 

dictum Rumel inter hereditatem Huberti Huben soen ex uno et inter 

communem vicum ex alio ut dicebant promittentes cum tutore indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1184 f.254v. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 08-01-1406. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 sabbato post epiphanie: zaterdag 09-01-1406. 

 in festo epiphanije: woensdag 06-01-1406. 

 

BP 1184 f 254v 01 vr 08-01-1406. 

Reijnerus Schaden beloofde aan Johannes en Gerardus, kvw Walterus Walle, 

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

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

 

Reijnerus Schaden promisit super omnia Johanni et Gerardo liberis quondam 

Walteri Walle centum nu Gelre !scilicet IX boddreger vel X Vlemse placken 

pro quolibet gulden ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Heijme datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 254v 02 vr 08-01-1406. 

Reijnerus Schaden droeg over aan Judocus Bruijstens een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen en beemden, in Bakel, tussen Elizabeth sv Alardus 

zvw Henricus Tijmmerman van Bakel enerzijds en Aleijdis sv voornoemde 

Alardus anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, aan voornoemde 

Reijnerus gerechtelijk verkocht door voornoemde Judocus. 

 

Reijnerus Schaden domum ortum et hereditates ac prati! sibi adiacentes 

sitos in parrochia de Bakel inter hereditatem Elizabeth sororis Alardi 

filii quondam Henrici Tijmmerman de Bakel et inter hereditatem Aleijdis 

sororis eiusdem Alardi tendentes cum uno fine ad communitatem venditos 

dicto Reijnero a Judoco Bruijstens per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Judoco cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 254v 03 vr 08-01-1406. 

Gerardus Groij zvw Jacobus zvw Gerardus Groij van Driel droeg over aan 

Mechtildis wv Gerardus Berkelman zvw Godefridus Berkelman, tbv voornoemde 

Mechtildis en Yda dv voornoemde Mechtildis en wijlen Gerardus Berkelman, de 

helft1 van een huis en erf van wijlen Gerardus Dijn visser, in Den Bosch, 

over de Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van wijlen 

Rodolphus van Andel enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Johannes van 

den Bossche anderzijds, aan Jacobus zvw Gerardus Groij van Driel 

overgedragen2 door Johannes zvw Johannes van Malsen, belast met de lasten 

                         
1 Zie ← BP 1181 p 345r 06 ma 07-04-1399, overdracht van het vruchtgebruik in deze helft. 
2 Zie ← BP 1180 p 251r 01 ma 21-12-1394, overdracht van deze helft. 
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in de brief vermeld. 

 

Gerardus Groij filius quondam Jacobi filii quondam Gerardi Groij de Driel 

medietatem domus et aree quondam Gerardi Dijn piscatoris site in Busco 

ultra pontem bladi in loco dicto Ulenborch inter hereditatem quondam 

Rodolphi de Andel ex uno et inter hereditatem que fuerat quondam Johannis 

van den (dg: Bosch) Bossche ex alio supportatam Jacobo filio quondam 

Gerardi Groij de Driel a Johanne filio quondam Johannis de Malsen prout 

in litteris hereditarie supportavit Mechtildi relicte quondam Gerardi 

Berkelman filii quondam Godefridi Berkelman ad opus eiusdem Mechtildis et 

ad opus Yde filie dictorum Mechtildiis et quondam Gerardi Berkelman cum 

litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et (dg: Jacobi et 

quorumcumque heredum) dicti quondam Jacobi sui patris et suorum heredum 

deponere exceptis oneribus in dictis litteris contentis. Testes Jorden et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 254v 04 do 04-02-1406. 

Gerardus Brugman zvw Gerardus Brugman droeg over aan Goeswinus van Beke zvw 

Goeswinus van Beke een erf van wijlen Henricus Pricken, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont 

enerzijds en erfgoed van Goeswinus en Johannes Lemkens anderzijds, 

strekkend vanaf de Vughterstraat tot aan de straat die loopt voor het huis 

van Postel, met de gebouwen erop, uitgezonderd ¾ voet die Johannes 

Pijnappel verworven had van Johannes zvw Elijas van der Braken, welk erf 

met gebouwen uitgezonderd de ¾ voet eerstgenoemde Gerardus verworven3 had 

van voornoemde Johannes zvw Elijas van der Braken. 

 

Gerardus Brugman filius quondam Gerardi Brugman quandam aream quondam 

Henrici Pricken sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Rodolphi filii quondam Godescalci Roesmont ex uno et inter hereditatem 

Goeswini Cnoden (dg: ex alio) et Johannis Lemkens ex alio tendentem a 

vico Vuchtensi ad vicum qui tendit ante domum de Postula simul cum 

edificiis in ea consistentibus exceptis tribus quartis partibus pedate 

terre quas Johannes Pijnappel erga Johannem filium quondam Elije van der 

Braken acquisierat quam aream cum suis edificiis dictis tribus quartis 

partibus pedate exceptis primodictus Gerardus erga dictum Johannem filium 

quondam Elije van der Braken acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Goeswino de Beke filio quondam Goeswini de Beke cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere etc. Testes Gheel et Jacobus datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 254v 05 do 04-02-1406. 

Voornoemde Goeswinus van Beke beloofde aan voornoemde Gerardus Brugman zvw 

Gerardus Brugman 30 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1406) te betalen. 

 

Dictus Goeswinus de Beke promisit suuper omnia dicto Gerardo XXX nu Gelre 

gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemse placken ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 254v 06 do 04-02-1406. 

En hetzelfde bedrag met Pasen over een jaar (zo 27-03-1407). 

 

{Erachter geschreven}. 

Et tantum (dg: a Remigii) a festo pasche proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes !testes datum supra. 

 

                         
3 Zie ← BP 1183 f 284v 04 do 13-03-1404, overdracht van het erf. 
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BP 1184 f 254v 07 za 09-01-1406. 

Berisius van Breda droeg over aan Willelmus Pigge 10 lopen rogge maat van 

Venloen b-erfpacht, met Lichtmis in Venloen te leveren, gaande uit 1/6 deel 

van een hoeve die was van wijlen Nenna Vrancken, in Venloen, tussen 

Gerardus Roggen enerzijds en Nijcholaus Baliuwus anderzijds, welke pacht 

voornoemde Berisius gekocht had van Henricus Heije zvw Henricus Heijen. 

 

Berisius van Breda X lopinos siliginis annue et hereditarie paccionis 

mensure de Venloen solvendam hereditarie purificationis et in Venloen 

tradendam de et ex sexta parte cuiusdam mansi cum suis attinentiis qui 

fuerat quondam Nenne Vrancken siti in parrochia de Venloen inter 

hereditatem Gerardi Roggen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Baliuwus 

ex alio quam paccionem dictus Berisius erga Henricum Heije filium quondam 

Henrici Heijen emendo acquisierat (dgh: prout in litteris) #ut dicebat# 

hereditarie supportavit Willelmo Pigge promittens super omnia ratam 

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

datum sabbato post epiphanie. 

 

BP 1184 f 254v 08 za 09-01-1406. 

Theodericus zvw Theodericus Custer van Blaerthem vernaderde in aanwezigheid 

van Elijas zv Petrus die Roeser een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Zeelst, tussen Elijas Roeser enerzijds en wijlen Cristianus Ludekens 

anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Conegundis Heijnen en met het 

andere eind aan de weg gnd die Straet van Cleijn Eijndoven, welk huis, tuin 

en stuk land eerstgenoemde Elijas verworven had van de broers Johannes, 

Walterus en Matheus, kvw voornoemde Theodericus Custer. Voornoemde Elias 

week. En Theodericus droeg aan hem over. 

 

Solvit VI grossos. 

(dg: Theodericus des Custers filius quond) Theodericus filius quondam 

Theoderici Custer de Blaerthem #in presentia Elije filii Petri die 

Roeser# prebuit ad redimendum e jure proximitatis et quitandum domum et 

ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos in parrochia de Zeelst (dg: 

ad locum) inter hereditatem Elije Roeser ex uno et inter hereditatem (dg: 

Godefridi) quondam Cristiani Ludekens ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem liberorum quondam Conegundis Heijnen (dg: et) et cum reliquo 

fine ad plateam dictam die Straet van Cleijn Eijndoven quos domum ortum 

et peciam terre (dg: dictus) primodictus Elijas erga Johannem Walterum et 

Matheum fratres liberos dicti quondam Theoderici Custer acquisierat #ut 

dicebat# et ipse Elias cessit et Theodericus supportavit sibi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 254v 09 wo 06-01-1406. 

Johannes van den Dussen schout van Den Bosch, Henricus Dicbier heer van 

Mierlo, Arnoldus Stamellart van Uden, Bartholomeus Spijerinc en Henricus 

Heijme beloofden aan Johannes van Dordrecht, tbv de stad Den Bosch en zijn 

poorters, te zullen betalen (1) de b-erfrente die de hertogin van Brabant 

moet betalen aan de graaf van Marcka, (2) de lijfrenten die de stad Den 

Bosch moet betalen namens villa en villicatio van Oisterwijk, zo lang 

voornoemde Johannes van den Dussen schout in Den Bosch zal zijn, zó dat 

noch de stad noch zijn poorters daarvan schade ondervinden. 

 

Johannes van den Dussen scultetus de Busco Henricus Dicbier dominus de 

Mierle Arnoldus Stamellart de Uden Bartholomeus Spijerinc et Henricus 

Heijme promiserunt indivisi super omnia Johanni de Dordrecht ad opus 

opidi de Busco et subditorum eius quod ipsi hereditarium redditum quem 

(dg: opidum de) domina nostra ducissa Brabantie solvere tenetur comiti de 

Marcka atque vitales pensiones quas opidum de Busco solvere tenetur 

occacione villae et villicationis de Oesterwijc !daliter dabunt et 

solvent quamdiu dictus Johannes van den Dussen fuerit scultetus in Busco 

quod nec dicto opido nec eius subditis dampna exinde non eveniant in 
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futurum. Testes Dordrecht Jorden Lu Gheel et Heijm datum in festo 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 254v 10 wo 06-01-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium! indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.255r. 

 sabbato post epiphanie: zaterdag 09-01-1406. 

 

BP 1184 f 255r 01 za 09-01-1406. 

Theodericus Storm gewantsnijder droeg over aan Johannes Vijnninc, tbv het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

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

uit de helft van een erfgoed, in Den Bosch, over de brug naar Porta Celi, 

tussen erfgoed van Johannes Wadepoel enerzijds en het water gnd die Dieze 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Theodericus was overgedragen4 door 

Johannes zvw Henricus van Puppel, door voornoemde Henricus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Margareta dvw Benedictus gnd Bits bakker. Jkvr Cristina 

van Colonia bekeerlinge van voornoemd klooster zal de cijns gedurende haar 

leven bezitten, om daarna over te gaan naar het klooster. 

 

Theodericus Storm rasor pannorum hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

cuiusdam hereditatis site in Busco ultra pontem per quem itur versus 

Portam Celi inter hereditatem Johannis Wadepoel ex uno et inter aquam 

dictam die Dijese ex alio supportatum dicto Theoderico a Johanne filio 

quondam Henrici de Puppel ab eodem Henrico et quondam Margareta sua uxore 

filia quondam Benedicti dicti Bits pistoris pariter genito prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Vijnninc ad !conventus sancte 

Clare in Busco cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali conditione quod domicella 

Cristina de Colonia conversa dicti conventus dictum censum ad eius vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad dictum cenventum 

devolvendum. Testes Jorden et Lu datum sabbato post epiphanie. 

 

BP 1184 f 255r 02 za 09-01-1406. 

Reijnerus Schaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus Schaden prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255r 03 za 09-01-1406. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan Reijnerus 

Schaden een lijfrente van 4 Hollandse gulden, op het leven van voornoemde 

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

Jan, gaande uit een huis en erf van Johannes van Edinghen, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, en uit alle goederen van voornoemde Johannes van Edingen, 

die hij heeft en zal verkrijgen, welke lijfrente aan eerstgenoemde Johannes 

was verkocht door voornoemde Johannes van Edinghen. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bluijs! de Zeelst vitalem 

pensionem quatuor Hollant gulden solvendam ad vitam dicti Johannis 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex domo et area Johannis de 

Edinghen sita in Busco in vico Orthensi atque ex omnibus bonis dicti 

Johannis de Edingen habitis et habendis venditam primodicto Johanni a 

dicto Johanne de Edinghen prout in litteris legitime supportavit Reijnero 

Schaden cum litteris et jure promittens super omnia rata servare et 

                         
4 Zie ← BP 1180 p 283r 20 ±do 14-01-1395, overdracht van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  32 

 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255r 04 za 09-01-1406. 

Johannes van Stakenborch zvw Henricus, door wijlen voornoemde Henricus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus van Nuijs, droeg over 

aan Aleijdis wv Johannes van Berke de helft die aan hem behoort van 1 

morgen land van de Duizend Morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, 

gelegen op de plaats gnd die Hoghe Vogheldonc, welke morgen voornoemde 

Henricus van Nuijs gekocht had van Johannes zvw Baudewinus Appelman, van 

welke morgen één helft aan voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden 

van haar voornoemde vader Henricus van Nuijs. 

 

Johannes de Stakenborch filius quondam Henrici ab eodem quondam Henrico 

et quondam Elizabeth sua uxore filia quondam Henrici de Nuijs pariter 

genitus (dg: dimidium juger terre) medietatem (dg: dimidii) #ad se 

spectantem unius# jugeris terre de mille jugeribus terre communitatis 

opidi de Busco siti supra locum dictum die Hoghe Vogheldonc (dg: 

venditam) quod juger terre dictus Henricus de Nuijs erga Johannem (dg: 

Appelman) filium quondam Baudewini Appelman emendo acquisierat #prout in 

litteris# (dg: et quod juger terre dictus primodictus sibi de morte dicti 

quondam Henrici de Nuijs) et de quo jugere terre una medietas prefate 

Elizabeth de morte dicti quondam Henrici (dg: de) #de# Nuijs #eius 

patris# successione advoluta est ut dicebat hereditarie supportavit 

Aleijdi relicte quondam Johannis de Berke #cum litteris et jure 

occacione# promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Henrici de Nuijs et suorum 

heredum deponere. Testes. 

 

BP 1184 f 255r 05 za 09-01-1406. 

Johannes van Vladeracken zvw Petrus deed tbv voornoemde Aleijdis afstand 

van voornoemde helft. En hij zal nimmer mbv brieven en beloften, aan hem 

gegeven of gedaan door voornoemde Johannes, rechten op deze helft doen 

gelden. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Quo facto Johannes de Vladeracken filius quondam Petri super dicta 

medietate et jure (dg: re) ad opus dicte Aleijdis hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et (dg: obligationem ex) #et 

obligationem# impetitonem ex parte sui deponere et quod ipse mediantibus 

quibuscumque litteris et promissionibus sibi a dicto Johanne datis 

numquam jus petet ad et supra medietatem predictam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255r 06 za 09-01-1406. 

Bodo zvw Henricus Matheeus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bodo filius quondam Henrici Matheeus prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 255r 07 za 09-01-1406. 

(dg: Bela van Os begijn: alle). 

 

(dg: Bela de Os beghina omnia omnes et). 

 

BP 1184 f 255r 08 za 09-01-1406. 

Henricus die Keijser en zijn schoonzoon Nijcholaus zvw Johannes Rutghers 

soen verkochten aan Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen de tuinen van Bruggen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Walterus Neijnser, nu van Oda wv Johannes Diddekens, 

anderzijds, met een eind strekkend aan een steeg en met het andere eind aan 

de tuinen aldaar. 
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Henricus die Keijser et Nijcholaus (dg: Jans so) filius quondam Johannis 

Rutghers soen #eius gener# peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen 

ad locum dictum Bruggen (dg: retro) inter ortos de Bruggen ex uno et 

inter hereditatem quondam Walteri Neijnser (dg: ex alio) nunc ad Odam 

relictam quondam Johannis Diddekens #spectantem# ex alio tendentem cum 

uno fine ad quandam stegam et cum reliquo fine ad ortos ibidem ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Goeswino filio quondam Alberti Gielijs 

soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255r 09 za 09-01-1406. 

Henricus nzv Arnoldus Godewert, door voornoemde Arnoldus verwekt bij Batha 

Hoernkens, verklaarde dat zijn voornoemde vader Arnoldus hem 25 oude 

Gelderse gulden heeft betaald, die voornoemde Arnoldus hem eertijds had 

beloofd. 

 

Solvit. 

Henricus filius naturalis Arnoldi Godewert #ab ipso et Batha Hoernkens 

pariter genitus# palam recognovit sibi per predictum Arnoldum suum patrem 

fore satisfactum de XXV aureis florenis antiquis monete Gelrie quos 

dictus Arnoldus dudum promiserat Henrico predicto #aut alteri persone ad 

opus eiusdem# (dg: cla) ut dicebat clamans inde quitum et promisit super 

omnia dictum Arnoldum (dg: inde se) de premissis indepmnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255r 10 za 09-01-1406. 

Henricus Potter steenhouwer zvw Johannes Potter droeg over aan Petrus 

Voghel, tbv Margareta dvw Johannes Voet, al zijn goederen, roerende en 

onroerende, erfelijke en gerede, die hij heeft en zal verkrijgen. 

 

Solvit II boddreger. 

Henricus Potter #lathomus# filius quondam Johannis Potter omnia et 

singula bona sua mobilia et immobilia hereditaria et parata #habita et 

habenda# quocumque locorum consistentis sive sita ut dicebat hereditarie  

supportavit Petro Voghel ad opus Margarete filie quondam Johannis Voet 

promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255r 11 za 09-01-1406. 

Johannes van den Vine Eijcken nzvw Johannes van den Vine Eijcken verkocht 

aan Theodericus nzvw Godefridus van Gheldorp een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit (1) 

1½ bunder beemd, in Gemert, tussen Goeswinus Cnode enerzijds en Aleijdis 

van der Beke anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot gnd die Nuwe 

Grave, (2) een stuk land, in Gemert, ter plaatse gnd die Com, tussen kvw 

Gevardus van Stribossch enerzijds en Henricus {f.255v} des Langen 

anderzijds, (3) anderhalf stuk, gnd zille, beemds, in Gemert, beiderzijds 

tussen Theodericus van Loert, (4) een huis, tuin en aangelegen kamp, in 

Gemert, tussen Willelmus zv Johannes Enghelen soen enerzijds en een 

waterlaat gnd die Beke anderzijds. 

 

Johannes van den Vine Eijcken filius naturalis quondam Johannis van den 

Vine Eijcken hereditarie vendidit Theoderico filio naturali quondam 

Godefridi de Gheldorp hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Ghemert solvendam hereditarie purificationis et in Ghemert 

tradendam ex domo et dimidio bonariis prati sitis in parrochia de Ghemert 

inter hereditatem Goeswini Cnode ex uno et inter hereditatem Aleijdis van 

der Beke ex alio tendentibus cum uno fine ad fossatum dictum die Nuwe 

Grave item ex pecia terre sita in dicta parrochia ad locum dictum die Com 

inter hereditatem liberorum quondam (dg: Gerardi) #Gevardi# de Stribossch 
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ex uno et inter hereditatem Henrici 

 

1184 f.255v. 

 sabbato post epiphanie: zaterdag 09-01-1406. 

 tercia post epiphanie: dinsdag 12-01-1406. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1406. 

 

BP 1184 f 255v 01 za 09-01-1406. 

des Langen #ex alio# atque ex una et dimidia peciis dictis zille prati 

sitis in dicta parrochia inter hereditates Theoderici van Loert ex 

utroque latere coadiacentes atque ex domo orto et campo sibi adiacente 

sitis in dicta parrochia inter hereditatem Willelmi filii Johannis 

Enghelen soen ex uno et inter (dg: q) aqueductum dictum die Beke ex alio 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et (dg: 

aliam) sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum sabbato post 

epiphanie. 

 

BP 1184 f 255v 02 za 09-01-1406. 

Bela van Os begijn droeg over aan Johannes Funsel zvw Johannes Funsel al 

haar tegoeden, voor voornoemde Bela gereserveerd de lijfrenten5, die de 

stad Den Bosch haar moet betalen. 

 

Bela de Os beghina omnes et singulas sua credita ac pecuniarum summas que 

sibi debentur a personis quibuscumque ut dicebat legitime supportavit 

Johanni Funsel (dg: carpentario) #filio quondam Johannis Funsel# 

promittens super omnia ratam servare salvis dicte Bele suis vitalibus 

pensionibus (dg: et aliis redditibus presentibus) quas opidum de Busco 

sibi solvere tenetur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255v 03 za 09-01-1406. 

Voornoemde Bela van Os begijn droeg, voor de duur van haar leven, over aan 

voornoemde Johannes Funsel zvw Johannes Funsel een b-erfcijns van 2 oude 

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

helft met Kerstmis, aan voornoemde Bela verkocht door Henricus Ghenen soen 

van Os. Met achterstallige termijnen. 

 

#(dg: dicta)# Dicta Bela cum tutore hereditarium censum duorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum solvendum 

hereditarie mediatim Remigii confessoris et mediatim Domini venditum 

dicte Bele ab Henrico Ghenen soen de Os prout in litteris legitime 

supportavit dicto Johanni Funsel cum litteris et jure et cum omnibus 

arrestadiis (dg: ?cu) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dictus 

Johannes dictum censum possidebit ad (dg: eius) vitam #dicte Bele# et non 

ultra (dg: post eius decessum ad). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255v 04 za 09-01-1406. 

Voornoemde Bela van Os begijn droeg over aan voornoemde Johannes Funsel zvw 

Johannes Funsel ½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Groet 

Nuwelant, ter plaatse gnd den Nuwen Polre, tussen Willelmus Loijer 

enerzijds en Zerisius Stevens soen anderzijds, aan Stephanus zvw Henricus 

                         
5 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406. 
De volgende namen komen in aanmerking. 

Item Bele van Os Francken dochter van Haren I sc. 

Item Bele van Os Jans dochter van Loet II½ sc. 

Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, p.20. 

Rekening 2  01 10 1399 tot 18 04 1400, p.49. 

Rekening 3  18 04 1400 tot 01 10 1400, p.77, p.78. 

Rekening 4  01 10 1400 tot 03 04 1401, p.102. 

Rekening 5  26 03 1402 tot 01 10 1402, p.132. 

Rekening 6  11 04 1406 tot 01 10 1406, p.164. 

En nog in Rekening 6  11 04 1406 tot 01 10 1406, p.166, Item Bele van Os III sc. 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  35 

 

van Berchen verkocht door Arnoldus zv Nijcholaus zvw Arnoldus die Neijser, 

welke ½ morgen aan haar gekomen was na overlijden van voornoemde Stephanus. 

 

Dicta Bela cum tutore dimidium juger terre situm in parrochia de Nuwelant 

ad locum dictum op Groet Nuwelant in loco dicto den Nuwen Polre inter 

hereditatem Willelmi Loijer ex uno et inter hereditatem Zerisii Stevens 

soen ex alio venditum (dg: sibi) #Stephano filio quondam Henrici de 

Berchen# ab Arnoldo filio Nijcholai filii quondam Arnoldi die Neijser 

prout in litteris (dg: hereditarie supportavit dicto Johanni Funsel cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere) quod dimidium juger terre dicta Bela sibi de morte 

dicti quondam Stephani successione advolutum esse dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255v 05 za 09-01-1406. 

Godefridus van Ghemert zvw Theodericus van Ghemert verkocht aan Theodericus 

van Gheldorp nzvw Godefridus van Gheldorp een n-erfpacht van 5 mud rogge, 

maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407), gaande uit een hoeve, gnd het Goet ten Walde, in 

Gemert, welke hoeve aan voornoemde Godefridus gekomen was na overlijden van 

zijn voornoemde vader Theodericus, reeds belast met een b-erfpacht van 6 

mud rogge, maat van Gemert, in Gemert te leveren. 

 

Godefridus de Ghemert filius quondam Theoderici de Ghemert hereditarie 

vendidit Theoderico de Gheldorp filio naturali quondam Godefridi de 

Gheldorp hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de 

Ghemert solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in (dg: Bu) Ghemert 

tradendam ex quodam manso dicto tGoet ten Walde sito in parrochia de 

Ghemert atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quem mansum dictus !dictus Godefridus 

sibi de morte prefati quondam Theoderici sui patris successione advolutum 

esse dicebat (dg: hereditarie su) promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis dicte mensure et in Ghemert tradenda 

exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 255v 06 za 09-01-1406. 

Johannes zvw Willelmus Roefs soen: alle erfelijke goederen die aan hem en 

zijn broer Henricus zvw voornoemde Willelmus gekomen zijn na overlijden van 

voornoemde Willelmus, resp. aan hen zullen komen na overlijden van zijn 

moeder Luijtgardis Bacs wv voornoemde Willelmus, te weten {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Roefs soen omnia et singula bona 

hereditaria sibi ac Henrico suo fratri filio dicti quondam Willelmi de 

morte eiusdem quondam Willelmi successione advoluta et post mortem 

Luijtgardis Bacs sue matris relicte eiusdem quondam Willelmi successione 

advolvenda videlicet. 

 

BP 1184 f 255v 07 di 12-01-1406. 

Johannes zvw Willelmus Roefs soen verkocht aan Petrus zv Johannes Splijt 

(1) 1/3 deel dat aan voornoemde Willelmus behoorde in een huis en tuin, in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Petrus van den Scoet enerzijds 

en wijlen Arnoldus Beckers anderzijds, (2) de helft die aan wijlen 

voornoemde Willelmus behoorde in een stuk land, in Oirschot, in de herdgang 

van Aarle, ter plaatse gnd Haghelaer, tussen Heijlwigis van den After 

enerzijds en erfg van voornoemde Heijlwigis anderzijds, belast met de 

grondcijns en met 1/3 deel van een b-erfcijns van 20 schelling gemeen 
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paijment die uit geheel voornoemd huis en tuin gaat. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi Roefs soen terciam partem (dg: ad se) 

#que ad dictum Willelmum# spectabat in domo et orto sitis in parrochia de 

Oerscot in (dg: jurisdictione) #pastoria# de Arle inter hereditatem Petri 

van den Scoet ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Beckers ex alio 

atque medietatem que ad dictum quondam Willelmum spectabat in pecia terre 

sita in dicta parrochia (dg: in jurisdictione de Arle int) #et pastoria 

predictis# in loco dicto Haghelaer inter hereditatem Heijlwigis van den 

After ex uno et inter hereditatem heredum eiusdem Heijlwigis ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro filio Johannis Splijt promittens super 

omnia (dg: w) habita et habenda warandiam et (dg: ob) exceptis censu 

dominorum fundi ex premissis et tercia parte hereditarii census XX 

solidorum (dg: ex dictis) communis pagamenti ex dictis integris domo et 

orto prius solvendi. Testes Jorden et Jacobus datum #{in linker marge:} 

tercia# (dg: quarta) post epiphanie. 

 

BP 1184 f 255v 08 di 12-01-1406. 

Theodericus van den Stadeacker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Theodericus van den Stadeacker prebuit et reportavit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 255v 09 wo 03-02-1406. 

Voornoemde Petrus zv Johannes Splijt droeg het voornoemde over aan Walterus 

Bac zvw Arnoldus Houtappel. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus premissa supportavit Waltero Bac filio quondam Arnoldi 

Houtappel promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Jacobus datum in crastino purificationis. 

 

1184 f.256r. 

 tercia post epiphanie: dinsdag 12-01-1406. 

 quinta post octavas epiphanije: donderdag 14-01-1406. 

 

BP 1184 f 256r 01 di 12-01-1406. 

Destijds had Henricus zvw Henricus Hoessche kramer gekocht van Henricus zvw 

Henricus Matheeus verschillende erfgoederen die aan Johannes van den 

Pettelaer alias gnd Priker behoorden en goederen van Ghibo Keijots, die hij 

heeft en zal verkrijgen. Vervolgens had voornoemde Henricus zvw Henricus 

Hoessche alle voornoemde goederen overgedragen aan Ludekinus met den Ymen. 

Voornoemde Ludekinus verkocht thans aan Johannes van den Smedebroec kramer 

szv voornoemde Ghibo (1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen de kamers gnd die Korte Kameren, naast de kamer die was van 

wijlen Baudewinus Appelman enerzijds en de kamer waarin Johannes van Lochem 

woonde anderzijds, welke kamer met ondergrond Jacobus Voet vleeshouwer 

verworven had van Theodericus van Westrijenen, en welke kamer met 

ondergrond aan Gertrudis, dvw voornoemde Jacobus en ev voornoemde Ghibo, 

gekomen was na overlijden van haar ouders, (2a) een huis en erf, in Den 

Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van hr Gerlacus Rover ridder 

enerzijds en erfgoed van Theodericus van Woudrichem anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan de stadsmuur van Den Bosch, (2b) een deel van 

voornoemde muur, 14 voet 1 duim groot, achter voornoemd huis en erf 

gelegen, (2c) een erfgoed, 14 voet 1 duim breed en 37 voet lang, gelegen 

achter voornoemde muur, welk huis, erf, deel van de muur en erfgoed 

voornoemde Ghisbertus Keijot zvw Henricus Keijot gekocht had van Wautgherus 

zvw Johannes Pijnappel, en welke kamer met ondergrond, huis, erf, deel van 

de muur en erfgoed nu aan voornoemde Ludekinus behoren. Voornoemde 
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Ludekinus beloofde de eigenaar van voornoemde kamer met ondergrond, huis, 

erf, deel van de muur en erfgoed schadeloos te houden van 4 mud rogge uit 5 

mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, welke 5 mud erfpacht voornoemde Ghibo 

Keijot moest leveren aan Johannes van den Pettelaer alias gnd Priker. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Henrici Hoessche 

institoris (dg: on) diversas hereditates que ad (dg: Ghibonem Keijot 

spectabant) #Johannem van den Pettelaer alias dictum Priker# atque omnia 
!alia bona (dg: ipsius) Ghibonis Keijots ab eodem Ghibone habita et 

acquisita et in posterum ab ipso habenda et (dg: h) acquirenda erga 

Henricum filium quondam Henrici Matheeus emendo acquisuisset prout in 

litteris et cum deinde dictus Henricus filius quondam Henrici Hoessche 

premissa (dg: hereditarie supportasset) omnia et singula #supportasset# 

Ludekino met den Ymen prout in aliis litteris constitutus dictus 

Ludekinus quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco ad forum inter 

cameras dictas die Corte Cameren juxta cameram que fuerat quondam 

Baudewini Appelman ex uno et inter cameram in qua Johannes de Lochem 

morabatur ex alio quam cameram cum eius fundo Jacobus Voet carnifex erga 

Theodericum de Westrijenen acquisierat prout in litteris et que camera 

cum eius fundo Gertrudi filie dicti quondam Jacobi uxori olim dicti 

Ghibonis de morte (dg: partum) parentum quondam eiusdem Gertrudis 

succesione fuerat advoluta ut dictus Ludekinus dicebat atque domum et 

aream sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem 

domini Gerlaci Rover militis ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Woudrichem ex alio tendentem a communi platea ad murum opidi de Busco 

atque quandam partem eiusdem muri XIIII pedatas et unum policem 

continentem sitam retro domum et aream predictam #atque quandam 

hereditatem XIIII pedatas et unum pollicem in latitudine XXXVII pedatas 

in longitudine continentem sitam retro murum predictum# quos! domum aream 

et partem dicti muri #et hereditatem# prefatus Ghisbertus Keijot filius 

quondam Henrici Keijot erga Wautgherum filium quondam Johannis Pijnappel 

emendo acquisierat prout in litteris et quas cameram cum eius fundo domum 

aream et partem muri #et hereditatem# dictus Ludekinus nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: filio) van den 

Smedebroec institori (dg: su) genero dicti Ghibonis supportavit cum 

litteris et aliis et jure occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper dictus Ludekinus 

super omnia quod ipse (dg: predictum et eius predictum) quemcumque 

possessorem pro tempore (dg: in dicto f) dictarum camere cum suo fundo ac 

domus et aree #partis muri et hereditatis# indempnem servabit ab omnibus 

dampnis evenientibus ac eventuris in futurum ad et supra (dg: pred) 

cameram cum suo fundo domum et aream #et hereditatem# predictas occacione 

(dg: hereditarie paccionis) quatuor modiorum siliginis #(dg: hereditarie 

p)# de quinque modiis siliginis mensure de Busco (dg: quos) hereditarie 

paccionis quos quinque modios siliginis hereditarie paccionis dictus (dg: 

quondam) Ghibo Keijot solvere tenebatur Johanni van den Pettelaer alias 

dicto Priker (dg: et quos quatuor modios siliginis hereditarie tali 

annexa conditione) ?etc. Testes Jorden et Jacobus datum tercia post 

epiphanie. 

 

BP 1184 f 256r 02 di 12-01-1406. 

Voornoemde Johannes van den Smedebroec kramer szv voornoemde Ghibo Keijot 

verklaarde dat voornoemde Ghibo Keijot gedurende zijn leven, samen met 

voornoemde Johannes, voornoemde kamer en huis en erf mag bewonen. 

 

Dictus Johannes palam recognovit quod dictus Ghibo Keijot quoad eius 

vitam #et non ultra# libere poterit habitare cum Johanne predicto in et 

supra cameram predictam cum eius fundo et domum et aream predictam et 

ipsis uti cum eodem Johanne promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 256r 03 di 12-01-1406. 

Ludekinus met den Ymen droeg over aan Ghibo Keijot, voor de duur van zijn 

leven, (1) een huis, erf, tuin en aangelegen stuk land, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Brekelen, tussen erfgoed dat was van Henricus van 

Zulikem enerzijds en de gemeint anderzijds, en al de beemden die hierbij 

horen, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Rumelsche Beemde; hij mag 

geen eikenbomen zagen, (2) alle cijnzen die voornoemde Ghibo in vught 

beurde. 

 

Ludekinus met den Ymen domum aream et ortum et peciam terre sibi 

adiacentem sitos in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum 

Brekelen inter hereditatem que fuerat Henrici de Zulikem ex uno et inter 

communitatem ex alio atque cuncta prata que ad premissa spectare solebant 

in predicta parrochia ad locum dictum die Rumelsche Beemde situata #{hier 

BP 1184 f 256r 04 invoegen}# ut dicebat legitime supportavit dicto 

Ghiboni (dg: promittens super omnia ratam servare) ab ipso ad eius vitam 

et non ultra possidendos promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dictus 

Ghibo non poterit (dg: in ort) secare aut secari facere arbores quercinas 

et !et supra premissa consistentes ac crescentes. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 256r 04 di 12-01-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 256r 03}. 

atque omnes census quos dictus Ghibo (dg: ex) in Vucht habuit solvendos. 

 

BP 1184 f 256r 05 do 14-01-1406. 

Andreas Hoppenbrouwer beloofde aan Jacobus Goes 24 mud rogge, Bossche maat, 

te weten droge rogge van de Kempen, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Andreas Hoppenbrouwer promisit super omnia Jacobo Goes XXIIII modios 

siliginis scilicet sicce siliginis de Campinia mensure de Busco ad 

monitionem dicti Jacobi persolvendos et in Busco tradendos. Testes Jorden 

et Gheel datum quinta post octavas epiphanije. 

 

1184 f.256v. 

 tercia post epiphanie: dinsdag 12-01-1406. 

 in profesto Felicis: woensdag 13-01-1406. 

 

BP 1184 f 256v 01 di 12-01-1406. 

Hessello van Drongelen beloofde aan Theodericus van Haestrecht heer van 

Venloen 176 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen over een jaar (zo 01-05-

1407) te betalen. 

 

Hessello de Drongelen promisit super omnia Theoderico de Haestrecht 

domino de Venloen centum et LXXVI novos gulden scilicet IX boddreger vel 

XIIII aude Vlems pro quolibet gulden computato a festo beatorum Philippi 

et Jacobi apostolorum proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

Jorden et Jacobus datum tercia post epiphanije. 

 

BP 1184 f 256v 02 di 12-01-1406. 

Voornoemde Hessello van Drongelen beloofde aan voornoemde Theodericus van 

Haestrecht heer van Venloen 176 nieuwe gulden van geljke waarde met Sint-

Philippus-en-Jacobus-Apostelen over twee jaar (di 01-05-1408) te betalen. 

 

Dictus Hessello promisit super omnia dicto Theoderico centum et LXXVI 

gulden similis valoris (dg: an) a festo beatorum Petri et Pauli 

apostolorum proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 256v 03 di 12-01-1406. 

Henricus Vrieze smid en Rodolphus Koijt zv Willelmus Loijer beloofden aan 

Walterus die Gruijter 42½ gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

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

 

Henricus Vrieze faber et Rodolphus Koijt filius Willelmi Loijer 

promiserunt indivisi super omnia Waltero die Gruijter XLII et dimidium 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et 

Jacobus datum tercia post epiphanie. 

 

BP 1184 f 256v 04 di 12-01-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit super omnia alium indempnem servare. 

 

BP 1184 f 256v 05 wo 13-01-1406. 

Petrus zvw Andreas van Boert verkocht aan Elizabeth ndv Ywanus Stierken 2½ 

zevende deel, aan hem behorend, in een stuk erfgoed, deels akkerland, deels 

boomgaard en deels beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd die Boerterstraet, 

tussen Lambertus van den Venne szvw Henricus Boen enerzijds en Hubertus van 

Boert anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan Petrus van den Loeken. 

 

Petrus filius quondam Andree de Boert (dg: duas et dimidiam septimas 

partes ad se spectantes in) duas et dimidiam septimas partes ad se 

spectantes in pecia hereditatis dicta die Hoff te Boert (dg: s) partim 

terre arabilis partim pomerii et partim prati sita in parrochia de Nuenen 

in loco dicto die Boerterstraet inter hereditatem Lamberti (dg: van den 

V) van den Venne generi quondam Henrici Boen ex uno et inter hereditatem 

Huberti de Boert ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam (dg: 

ex) et cum reliquo fine ad hereditatem Petri van den Loeken (dg: ut d) 

scilicet dividendo primodictam peciam hereditatis in septem partes 

equales duas et dimidiam partes de hiis ut dicebat hereditarie vendidit 

Elizabeth filie naturali Ywani Stierken promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Egidius et Heijm datum in profesto 

Felicis. 

 

BP 1184 f 256v 06 wo 13-01-1406. 

Voornoemde Elizabeth ndv Ywanus Stierken verkocht aan Petrus zvw Andreas 

van Boert het deel dat aan Henricus van Gaswinckel behoorde in de 

navolgende erfgoederen, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, (1) een stuk 

land, ter plaatse gnd Elsacker, beiderzijds tussen voornoemde Petrus zvw 

Andreas van Boert, (2) een stuk weide, ter plaatse gnd Berchvenne, 

beiderzijds naast voornoemde Petrus, (3) een stuk land, ter plaatse gnd 

Zoeter Beke, tussen voornoemde Petrus enerzijds en Petrus van der Dommellen 

anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, over de dijk, tussen Leonius Lucaes 

soen enerzijds en eerstgenoemde Petrus anderzijds, (5) een stuk weide, gnd 

Groesken, aldaar, tussen Arnoldus van Ouden enerzijds en Everardus van 

Boert anderzijds, (6) een stukje beemd, ter plaatse gnd die Beirct, 

beiderzijds naast eerstgenoemde Petrus, (7) een erfpacht van 1¼ lopen 

rogge, maat van Nuenen, die voornoemde Everardus van Boert in Nuenen moest 

leveren, belast met de lasten die wijlen voornoemde Henricus van Gaswinckel 

hieruit had. De brief overhandigen aan hem of aan Theodericus Boen. 

 

Solvit II boddreger. 

Dicta Elizabeth cum tutore totam partem et omne jus que ad Henricum de 

Gaswinckel spectabant in hereditatibus infrascriptis sitis in parrochia 

de Nuenen ad locum dictum Boert videlicet in pecia terre sita in loco 

dicto Elsacker inter hereditatem Petri filii quondam Andree de Boert ex 
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utroque latere coadiacentem (dg: atque) item in pecia pascue sita in loco 

dicto Berchvenne juxta hereditatem dicti Petri ex utroque latere 

coadiacentem item in pecia (dg: p) terre sita (dg: in) ad locum dictum 

Zoeter Beke (dg: ex uno) inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter 

hereditatem Petri van der Dommellen ex alio item in pecia terre sita 

ibidem ultra aggerem inter hereditatem Leonii Lucaes soen ex uno et inter 

hereditatem primodicti Petri ex alio item in pecia pascue dicta Groesken 

site! ibidem inter hereditatem Arnoldi de Ouden ex uno et inter 

hereditatem Everardi de Boert ex alio item in particula prati sita ad 

locum dictum die Beirct juxta hereditatem primodicti Petri ex utroque 

latere coadiacentem item in hereditaria paccione unius lopini et quarte 

partis unius lopini siliginis mensure de Nuenen quam dictus Everardus de 

Boert solvere tenebatur annuatim et in Nuenen tradenda ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Petro filio quondam Andree de Boert promittens 

cum tutore super omnnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

ce) oneribus que dictus quondam Henricus de Gaswinckel exinde solvere 

consuevit. Testes datum supra. Tradatur sibi vel Theoderico Boen. 

 

BP 1184 f 256v 07 wo 13-01-1406. 

Rodolphus van Breda verkocht aan Willelmus Piggen een b-erfpacht van 6 

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

uit (1) een huis, schuur, tuin en aangelegen erfgoederen, 5 bunder groot, 

in Venloen, (2) een kamp, gnd een heijbloc, in Venloen, (3) een kamp, gnd 

een geloect, in Venloen, ter plaatse gnd in die Acker, welke pacht 

voornoemde Rodolphus gekocht had van Erardus gnd Erijt die Vos zv Hermannus 

Koijt. 

 

Rodolphus de Breda hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo horreo et orto et hereditatibus (dg: sibi) eis 

adiacentibus quinque bonaria continentibus sitis in parrochia de Venloen 

atque ex campo dicto een heijbloc sito in dicta parrochia necnon ex campo 

dicto een geloect sito in dicta parrochia in loco dicto in die Acker quam 

paccionem dictus Rodolphus erga Erardum dictum Erijt die Vos filium 

Hermanni Koijt emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit 

Willelmo Piggen supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Jorden datum supra. 

 

BP 1184 f 256v 08 wo 13-01-1406. 

Berisius van Breda verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Berisius de Breda prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 256v 09 wo 13-01-1406. 

Jacobus van der Heijden zvw Jacobus Oden soen van der Heijden verkocht aan 

Henricus Mijldman een huis en erf, in Den Bosch, over de Beurdse Brug, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Lanen soen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus Sweertveger nu van Ghibo Penninc anderzijds, welk huis en 

erf voornoemde Jacobus verworven6 had van zijn broer Ghibo Jacobs soen, 

voor verkoper gereserveerd de n-erfcijns die hij hieruit beurt volgens 

inhoud van de brief. 

 

Jacobus van der Heijden filius quondam Jacobi Oden soen van der Heijden 

domum et aream sitam in Busco ultra pontem dictum die Boertsche Brugge 

inter hereditatem quondam Johannis Lanen soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici Sweertveger nunc ad Ghibonem Penninc spectantem ex alio 

quam domum et aream dictus (dg: ?Gib) Jacobus erga Ghibonem Jacobs soen 

suum fratrem acquisierat prout in litteris (dg: simul cum litteris et 

                         
6 Zie ← BP 1182 p 752v 04 do 23-02-1402, overdracht van dit huis en erf. 
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aliis et jure) hereditarie vendidit Henrico Mijldman supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo sibi suo censu quem exinde 

solvendum habet juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 256v 10 wo 13-01-1406. 

Lambertus Priker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Lambertus Priker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 256v 11 wo 13-01-1406. 

Voornoemde koper Henricus Mijldman beloofde aan voornoemde verkoper Jacobus 

van der Heijden zvw Jacobus Oden soen van der Heijden een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Kerstmis {f.257r} te betalen, gaande uit voornoemd huis en 

erf. 

 

Dictus emptor promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

venditori hereditarium censum trium librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini 

 

1184 f.257r. 

 quinta post octavas epiphanije: donderdag 14-01-1406. 

 in profesto Agnetis: woensdag 20-01-1406. 

 

BP 1184 f 257r 01 wo 13-01-1406. 

ex domo et area predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 257r 02 wo 13-01-1406. 

Voornoemde koper Henricus Mijldman beloofde aan voornoemde verkoper Jacobus 

van der Heijden zvw Jacobus Oden soen van der Heijden 55 Hollandse gulden, 

geld van graaf Willelmus of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LV Hollant monete 

comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 257r 03 do 14-01-1406. 

De broers Goeswinus en Nijcholaus, kvw Ghibo Scuerman, verkochten aan 

Henricus van den Perre Willems soen 1/12 deel dat aan hen behoort in een 

bosje, gnd buschelken, met ondergrond, in Geffen, naast de plaats gnd den 

Elshoff, tussen voornoemde Henricus enerzijds en Arnoldus zvw Arnoldus 

Ghenen soen anderzijds, met een eind strekkend aan Bela Deenkens. 

 

Goeswinus et Nijcholaus fratres (dg: q) liberi quondam Ghibonis Scuerman 

duodecimam partem ad ipsos spectantem in quadam silvula dicta buschelken 

cum eius fundo sita in parrochia de Geffen juxta locum dictum den Elshoff 

inter hereditatem Henrici van den Perre Willems soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi Ghenen soen ex alio tendente 

cum uno fine ad hereditatem Bele Deenkens ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta post octavas 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 257r 04 wo 20-01-1406. 

De rechter in Den Bosch verdeelde, op verzoek van Severinus zvw Laurencius 

Kersmaker, de navolgende erfgoederen en goederen, die aan Mechtildis dvw 

Johannes Noijden, haar kinderen, bij haar verwekt door wijlen Yngrammus 

Pangelaert, en Hermannus Rogge ev Agnes dvw voornoemde Johannes Noijden 
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behoorden en aan hen ten deel gevallen waren bij gerechtelijke deling van 

goederen van voornoemde Johannes Noijden, van welke erfgoederen en goederen 

voornoemde Severinus de helft, die aan voornoemde Hermannus en zijn vrouw 

Agnes behoorde, verworven had van voornoemde Hermannus. 

Voornoemde Severinus kreeg (1) de helft van een tuin, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, naast het oude huis van wijlen voornoemde Johannes 

Noijden aan de noordkant, te weten de helft naast voornoemde Severinus, (2) 

het bovenste ¼ deel van de achterste helft van een akker, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Bekelaet, welke achterste helft aan 

voornoemde Mechtildis, haar kinderen en Hermannus ten deel was gevallen, te 

weten het bovenste ¼ deel naast voornoemde Severinus, richting het huis van 

wijlen voornoemde Johannes Noijden, (3) ¼ deel van voornoemd achterste 

helft, te weten het onderste op één, richting het water gnd die Dommel, (4) 

de helft van een stuk land gnd dat Pachtlant, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, beiderzijds tussen Wijchmannus Mesmaker, te weten de voorste helft, 

(5) de helft van de helft van een akker en erfgoed gnd dat Breexken, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen Nijcholaus van den Hoert en kv 

Jacobus zvw Johannes Jordens soen enerzijds en Lambertus van den Acker 

anderzijds, te weten voornoemde akker en erfgoed gnd Breexken te verdelen 

volgens hun breedte, en dan de helft van die helft die gelegen is naast de 

andere helft die aan voornoemde Severinus behoort, met het hout dat erop 

staat, (6) een streep lands, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Bredebeemt, tussen voornoemde Wijchmannus enerzijds en kvw 

Ghevardus van den Venne anderzijds, (7) 1/3 deel van een beemd gnd Heijl 

Corstiaens Beemt, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, (8) de voorste 

helft van een stuk beemd, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, naast het 

water gnd die Dommel, (9) 1/3 deel van een stuk beemd, gnd dat Cleijn 

Breexken, met het hout erop, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, (10) de 

helft van een stuk beemd, gnd Wijsdoncs Loect, aldaar, te weten de helft 

naast de gemene weg, (11) de voorste helft van de helft van een stuk beemd, 

gnd die Eckerdonc, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, met de helft van 

18 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde Severinus vanwege de eerste 

deling moest betalen, de wegen en de hekken, en de helft van alle cijnzen, 

renten en pachten, die voornoemde Mechtildis, haar kinderen en voornoemde 

Hermannus vanwege voornoemde deling moetsen betalen en leveren. 

 

Nos Dordrecht Lu Gheel Heijme et Jacobus {horizontaal streepje om ruimte 

op te vullen} scabini in Busco notum facimus #quod judex in Busco ex 

parte etc# ad requestam Severini filii quondam Laurencii Kersmaker (dg: 

di) hereditarie divisit hereditates #et bona# infrascriptas que ad 

Mechtildem filiam quondam Johannis Noijden et eius liberos ab ipsa et 

(dg: dicto) quondam (dg: Y) Yngrammo Pangelaert pariter genitos et ad 

Hermannum Rogge maritum et tutorem legitimum Agnetis sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis Noijden pertinebant et que hereditates et bona 

dictis Mechtildi et eius liberis et Hermanno predicto mediante divisione 

hereditaria facta per judicem de bonis dicti quondam !Noijden cesserunt 

in partem prout in litteris et de quibus hereditatibus et bonis (dg: 

infra) supratactis dictus Severinus medietatem que ad prefatos Hermannum 

et (dg: Se) Agnetem spectabat (dg: erga eum) in eisdem erga prenominatum 

Hermannum acquisierat prout in litteris et mediante qua divisione (dg: 

#due sextariate terre ....# medietas posterioris medietatis cuiusdam agri 

siti in parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco dicto 

Bekelaet que posterior medietas dictis Mechtildi et eius liberis et 

Hermanno Rogge cessit in partem scilicet illa medietas dicte par 

posterioris medietatis que scilicet ille due ?met sextariate terre que 

site sunt contigue juxta hereditatem domini quondam Robberti presbitri 

item una sextariata terre de posteriori medietate predicta scilicet illa 

sextariata terre que sita est contigue juxta hereditatem dicti Severini 

ex uno et inter unam sextariatam terre de posteriori medietate predicta 

quarta) #{in linker marge:} medietas cuiusdam orti siti in parrochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde juxta domum antiquam dicti quondam 
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Johannis Noijden in latere versus septentrionem scilicet illa medietas 

que sita est contigue juxta hereditatem dicti Severini# superior quarta 

pars (dg: medietatis) posterioris medietatis cuiusdam agri siti in 

parrochia de Bucstel #in# jurisdictione de Lijemde in loco dicto Bekelaet 

que posterior medietas dicti agri prefatis Mechtildi et eius liberis et 

Hermanno cessit in partem scilicet illa superior (dg: pars) quarta pars 

que sita !contigue juxta hereditatem dicti Severini versus domum dicti 

quondam Johannis Noijden (dg: atque) #item# quarta pars dicte posterioris 

medietatis scilicet illa quarta pars que est infima preter unam versus 

aquam dictam die Dommel (dg: simul cum medietate octo denariorum 
?Turonensium exinde solvendorum) item medietas pecie terre dicte dat 

Pachtlant site in parrochia et jurisdictione predictis inter hereditates 

Wijchmanni Mesmaker ex utroque latere coadiacentes scilicet anterior 

medietas eiusdem (dg: simul cum medietate quinque lopinorum siliginis et 

quinque lopinorum ordei domino de Bucstel alternatis annis ex predicta 

pecia terre solvendorum ?min) item medietas medietatis agri et 

hereditatis dicte dat Breexken sitorum in parrochia et (dg: loco 

predictis) jurisdictione predictis inter hereditatem Nijcholai van den 

Hoert et hereditatem liberorum Jacobi filii quondam Johannis Jordens soen 

ex uno et inter hereditatem Lamberti van den Acker ex alio (dg: sci) 

dividendo dictos (dg: h) agrum et hereditatem Breexken vocatam in duas 

medietates equales secundum eius latitudinem scilicet illam medietatem! 

medietatis que sita est juxta reliquam medietatem dictorum agri et 

hereditatis ad predictum Severinum spectantem #cum lignis in ipsa 

consistentibus# (dg: simul cum medietate quinque solidorum communis 

pagamenti hereditarii census exinde solvendorum) item strepa terre sita 

in parrochia et jurisdictione predictis ad locum dictum Bredebeemt inter 

hereditatem dicti Wijchmanni ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Ghevardi van den Venne ex alio (dg: item medietas pecie prati 

dicte dat) item tercia pars prati dicti Heijl Corstiaens Beemt siti in 

parrochia et jurisdictione predictis item #anterior# medietas pecie prati 

dicti dat Coppelken siti! in parrochia et jurisdictione predictis juxta 

aquam dictam die Dommel item tercia pars pecie prati dicte dat Cleijn 

Breexken #cum lignis in !consistentibus# site in parrochia et 

jurisdictione predictis item medietas pecie prati dicte Wijsdoncs Loect 

site ibidem scilicet illa medietas que sita est contigue juxta communem 

plateam item anterior medietas medietatis pecie prati dicte die Eckerdonc 

site in parrochia et jurisdictione predictis simul cum medietate XVIII 

novorum Gelre gulden quos dictus Severinus occacione primodicte 

divisionis solvere tenebatur atque cum viis et sepibus ad premissa 

spectantibus atque cum medietate omnium censuum reddituum et paccionum 

quos dicti Mechtildis et eius liberi et dictus Hermannus occacione 

supratacte divisionis solvere tenebantur dicto Severino cesserunt in 

partem. (dg: testes) datum in profesto Agnetis. 

 

1184 f.257v. 

 in profesto Agnetis: woensdag 20-01-1406. 

 in crastino Marcelli: zondag 17-01-1406. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1406. 

 

BP 1184 f 257v 01 wo 20-01-1406. 

De erfg vw Ygrammus Pangelart kregen (1) de andere helft van voornoemde 

tuin, (2) de andere twee kwarten vvan voornoemde achterste helft van de 

eerstgenoemde akker, te weten het onderste kwart en het bovenste op één na, 

(3) een stuk land, aldaar, tussen Albertus van den Perre enerzijds en 

Johannes zvw Johannes Collenberch anderzijds, (4) de andere helft van 

voornoemd stuk land, gnd dat Pachtlant, (5) ¼ deel van voornoemde akker en 

erfgoed gnd dat Breexken, met de houtwas erop, welk ¼ deel gelegen is naast 

Lambertus van den Acker, (6) de helft van een stuk beemd, gnd dat 

Coppelken, (7) de helft van een stuk beemd, gnd die Stert, te weten de 

helft naast voornoemd stuk beemd, gnd Coppelken, (8) 1/3 deel van een stuk 
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beemd, gnd dat Cleijn Breexken, met de houtwas, (9) de achterste helft van 

voornoemd stuk beemd gnd Wijsdoncs Loect, (10) 1/3 deel van een beemd gnd 

Wijchmans Beemt, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, naast Ghevardus van 

den Venne enerzijds en voornoemde Wijchmannus anderzijds, (11) ¼ deel van 

een beemd, gnd Eckerdonc, te weten het ¼ deel naast kvw Johannes van 

Collenberch, met de helft van voornoemde 18 gulden en de helft van 

voornoemde cijnzen, renten en pachten. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti orti item relique due 

(dg: (tercie) #quarte# partes dicte (dg: superioris partis) #posterioris 

medietatis# agri primodicti scilicet inferior quarta pars et superior 

preter unam item pecia terre sita ibidem inter hereditatem Alberti van 

den Perre ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis 

Collenberch ex alio item reliqua medietas dicte pecie terre dat Pachtlant 

vocate item quarta pars (dg: hereditatis) cuiusdam #dictorum# agri et 

hereditatis dicte dat Breexken cum (dg: su) eius lignicrescentia scilicet 

illa quarta pars que sita est contigue juxta hereditatem Lamberti van den 

Acker item posterior medietas dicte pecie prati dat Coppelken vocati item 

medietas pecie prati dicte die Stert scilicet illa medietas que sita est 

contigue juxta predictam peciam prati Coppelken vocatam item tercia pars 

#dicte# pecie prati #dicte dat Cleijn Breexken# cum (dg: si) eius 

lignicrescentia !di item posterior medietas #dicte# pecie prati dicte 

Wijsdoncs Loect item tercia pars cuiusdam prati dicti Wijchmans Beemt 

siti in parrochia et jurisdictione predictis juxta hereditatem Ghevardi 

van den Venne ex uno et inter hereditatem dicti Wijchmanni ex alio item 

quarta pars cuiusdam prati dicti Eckerdonc (dg: siti in) scilicet illa 

quarta pars que sita est contigue juxta (dg: predictam) hereditatem (dg: 

Johannis) liberorum  quondam Johannis van Collenberch atque medietas 

dictorum XVIII gulden simul cum medietate censuum reddituum et paccionum 

supradictorum heredibus quondam Ygrammi Pangelart cesserunt in partem. 

Testes datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 257v 02 zo 17-01-1406. 

Lambertus van der Straten ev Aleijdis dvw Nijcholaus Reijmbrant verkocht 

aan Johannes Reijmbrant ¾ deel dat aan wijlen voornoemde Nijcholaus 

behoorde in een kamp, naast de plaats gnd Legedonc enerzijds en Ywanus 

Stierken en Ludovicus Tielmans soen anderzijds. 

 

(dg: Johannes) Lambertus van der Straten maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Nijcholai Reijmbrant tres quartas 

partes que ad dictum quondam Nijcholaum spectare consueverant in quodam 

campo sito juxta locum dictum Legedonc ex uno et inter hereditatem Ywani 

Stierken et hereditatem Ludovici Tielmans soen ex alio (dg: tendent) ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Reijmbrant promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Gheel et Heijme datum in 

crastino Marcelli. 

 

BP 1184 f 257v 02 do 21-01-1406. 

Johannes van Gewanden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gewanden prebuit et reportavit. Testes Jorden et Gheel datum 

in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 257v 03 ±do 21-01-1406. 

De rechter in Den Bosch verdeelde, op verzoek van hr Johannes van Dijest 

ridder, de goederen, die aan wijlen hr Arnoldus van Hoerne bisschop van 

Luik en oom van voornoemde hr Johannes behoorden, in de villae van Heze en 

Leende gelegen, waarin voornoemde hr Arnoldus was overleden. 

(1) de helft van alle cijnzen en renten, die wijlen voornoemde hr Arnoldus 

van Huerne beurde, gelegen onder de villaa van Heze en Leende, (2) de helft 

van een erfgoed gnd dat Hobroeck, in de villa van Heze, (3) de helft van de 
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gruit van Heze en Leenze, (4) de helft van de smalle tienden van voornoemde 

villae van Heze en Leende, (5) de helft van de molen van Heze en Leende, 

(6) de helft van de grote tienden van voornoemde villae van Heze en Leende, 

zoals die tienden behoorden aan wijlen voornoemde hr Arnoldus van Huerne, 

(7) de helft van geheel de gemeint van voornoemde villae van Heze en 

Leende, met hun waterlaten, welke gemeint gelegen is tussen de gemeint van 

Geldrop en de gemeint van Lijedorp en reikt aan de gemeint van Mierlo, de 

gemeint van Someren en aan de palen, erfgoed of gemeint van de abt van 

Everbode, (8) de helft van alle allodiale en cijnsgoederen van wijlen 

voornoemde hr Arnoldus van Huerne waarin hij overleed, waar ook gelegen 

zowel onder de parrochiën en dingbank van Heze en Leende als daarbuiten; 

met de helft van de cijnzen, die wijlen voornoemde hr Arnoldus Huerne 

hieruit betaalde {niet afgewerkt contract}. 

 

Nos {ruimte vrijgelaten} scabini in Busco notum facimus universis quod 

judex in Busco ex parte etc ad requestam domini Johannis de Dijest 

militis hereditarie divisit quedam bona que ad dominum quondam Arnoldum 

de Hoerne episcopum Leodiensem (dg: spectantia in) avunculum olim dicti 

domini Johannis spectabant in villis de Heze et de Leende consistentia in 

quibus ipse dominus quondam Arnoldus decessit in omni jure quo (dg: ad) 

huiusmodi bona ad predictum quondam dominum Arnoldum de Huerne pertinere 

consueverant 

mediante qua divisione medietas omnium censuum et reddituum quos dictus 

quondam dominus Arnoldus de Huerne infra predictas villas de Heze et de 

Leende habuit solvendos item medietas cuiusdam hereditatis dicte dat 

Hobroeck site in villa de Heze item medietas maherie de Heze et de Leenze 

item medietas (dg: decime minute vill) decimarum minutarum cum suis jure 

et attinentiis villarum predictarum item medietas molendini de Heze et de 

Leenze cum (dg: s) suis attinentiis universis item medietas decimarum 

magnarum villarum predictarum prout ipse decime ad prefatum dominum 

quondam Arnoldum de Huerne pertinebant atque medietas totius communitatis 

villarum predictarum #cum suis aqueductibus# atque medietas #{hier BP 

1184 f 257v 04 invoegen}# omnium bonorum allodialium et censualium 

prefati domini quondam Arnoldi de Huerne in quibus ipse decessit (dg: et 

et) quocumque locorum (dg: infra) tam infra parrochias (dg: de He) et 

jurisdictionem de Heze et de Leende quam extra easdem consistentium sive 

sitorum simul cum medietate censuum quos dictus quondam dominus Arnoldus 

Huerne ex premissis solvere consuevit et tenebatur. 

 

BP 1184 f 257v 04 ±do 21-01-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 257v 03}. 

et que (dg: medietas) communitas sita est inter communitatem de Geldorp 

et inter communitatem de Lijedorp et tendit ab communitate de Mierle ac 

ad communitatem de Zoemeren et ad palos seu hereditatem aut communitatem 

abbatis de Everbode (dg: simul cum medietate censuum quos dictus quondam 

dominus Arnoldus de Huerne ex premissis solvere tenebatur). 

 

BP 1184 f 257v 05 ±do 21-01-1406. 

de andere helft van het voornoemde met de helft van de cijnzen, die wijlen 

voornoemde hr Arnoldus van Huerne uit geheel de goederen betaalde {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas premissorum (dg: simul) simul 

(dg: oneribus jure modo et forma prout n) cum medietate censuum quos 

dictus quondam dominus Arnoldus de Huerne ex premissis integris bonis 

solvere consuevit et tenebatur. 

 

1184 f.258r. 

 in crastino Felicis: vrijdag 15-01-1406. 

 in profesto Agnetis: woensdag 20-01-1406. 
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BP 1184 f 258r 01 vr 15-01-1406. 

Johannes zv Johannes van Achel verkocht aan zijn voornoemde vader Johannes 

van Achel (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn moeder Johanna dvw Johannes van den Broec resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes van Achel, (2) alle 

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

van den Broec en diens vrouw Elizabeth, grootouders van eerstgenoemde 

Johannes. 

 

{Eerst is enige ruimte vrijgelaten}. 

Johannes filius Johannis de Achel omnia et singula bona sibi de morte 

quondam Johanne sue matris (dg: re) filie quondam Johannis van den Broec 

succesione advoluta et post mortem dicti Johannis de Achel sui patris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita atque 

omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam Johannis van den Broec 

et quondam Elizabeth sue uxoris avi et avie olim primodicti Johannis 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Achel suo patri promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetionem ex parte 

sui et suorum heredum deponere. Testes Dordrecht et Gheel datum in 

crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 258r 02 vr 15-01-1406. 

Jacobus Tijt en zijn broer Egidius Coptiten verklaarden op verzoek van de 

rechter dat Arnoldus zv Johannes van Mijddegael buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten van zijn voornoemde vader Johannes is geweest 

gedurende 6 weken 3 dagen vanaf de tijd dat hij door zijn vader was 

geëmancipeerd. 

 

Jacobus Tijt et Egidius Coptiten eius frater ad requestam judicis 

deposuerunt quod Arnoldus filius Johannis de Mijddegael fuit extra domum 

convictum et expensos dicti Johannis sui patris per spacium sex 

septimanarum et trium dierum (dg: pos) a tempore citra quo dictus 

Arnoldus per prefatum Johannem suum patrem fuit emancipatus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 258r 03 wo 20-01-1406. 

Albertus zv Henricus Jeger en Johannes nzvw hr Adam investiet van de kerk 

van Orthen en Den Bosch, verhuurden aan Rijxkinus Mersman 2 kampen, samen 7 

morgen groot, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Goeswinus 

Steenwech enerzijds en Scut Jong Heijnen soen anderzijds, voor een periode 

van 6 jaar, voor de schouw gnd veghe scouwe en 21 nieuwe gulden, 13 oude 

Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus te 

betalen voor 2/3 deel aan Albertus en voor 1/3 deel aan Johannes. Zou het 

gebeuren dat de waterlaten uitgegraven moeten worden, de dijken hersteld of 

verhoogd moeten worden, of de sluizen hersteld of ?gemaakt moeten worden, 

dan zal Rijxkinus ervoor zorgen dat dat gebeurt, voor rekening van Albertus 

en Johannes. En al wat Rijxkinus daarvoor uitgeeft dat zullen Albertus en 

Johannes in mindering brengen op voornoemd geld of aan Rijxkinus 

terugbetalen. 

 

Duplicetur. 

Albertus filius Henrici Jeger et Johannes filius naturalis domini quondam 

Ade investiti ecclesiarum de Orthen et de Busco duos campos (dg: site) 

septem jugera terre simul continentes sitos in parrochia de Maren ad 

locum dictum die Delen inter hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et 

inter hereditatem Scut Jong Heijnen soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem siti sunt ut dicebant locaverunt Rijxkino Mersman ab eodem ad 

spacium sex annorum (dg: festum) #proxime# futurorum possidendos pro 

circonspectione dicta veghe scouwe ad ipsos spectante atque pro (dg: XXV) 

XXI novis gulden XIII aude Vlems vel IX boddreger pro quolibet computato 
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dandis (dg: sibi) dicto Alberto pro duabus terciis partibus et dicto 

Johanni pro una tercia parte ab alio Martini tali annexa conditione (dg: 

quod) si oportuerit dicto spacio pendente aqueductus (dg: fodi ac n) ad 

premissa spectantes fodi aut aggeres ad premissa spectantes reparari aut 

altari aut slusas (dg: reparari aut r) reparari aut ?faceri quod illa 

dictus Rijxkinus ?fieri faciet et procurabit (dg: ex) sub laboribus et 

(verbeterd uit: ex) expensis Alberti et Johannis predictorum et quod 

quecumque dictus Rijxkinus inde exposuerit hoc dicti Albertus et Johannes 

sibi de pecunia predicta defalcabunt aut ipsi Rijxkino restituent 

promittentes (dg: super o) indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit. Testes Jorden et 

Jacobus datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 258r 04 vr 15-01-1406. 

(dg: Jkvr Mechtildis van den Werve en jkvr Theoderica van Est, meesteressen 

van het Groot Begijnhof). 

 

(dg: Domicella Mechtildis van den Werve et domicella Theoderica de Est 

magistre maioris curie beghinarum). 

 

BP 1184 f 258r 05 vr 15-01-1406. 

Mechtildis dvw Lambertus van Mulsen zadelmaker droeg over aan Gerardus nzvw 

hr Tielmannus van Mulsen priester een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling 

geld, die Henricus van Aken zvw Henricus van Aken moest betalen7 aan 

voornoemde Mechtildis, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit 2/3 deel van een huis en erf, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de brug gnd des Abts Brug naar de Korenmarkt, tussen erfgoed 

van wijlen Nijcholaus Reijmbrant enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus 

Osman, erfgoed van Henricus van der Woerdt, erfgoed van wijlen Arnoldus 

Tolinc en een stukje erfgoed dat behoort aan Johannes Tolinc anderzijds. 

Met achterstallige termijnen. Jkvr Mechtildis van den Werve en jkvr 

Theoderica van Est, meesteressen van het Groot Begijnhof, verklaarden 

namens de infirmerie van het begijnhof dat de infirmerie geen rechten in 

voornoemde cijns heeft. 

 

Mechtildis filia quondam Lamberti de Mulsen sellipari cum tutore 

hereditarium censum quatuor librarum et X solidorum monete quem Henricus 

de Aken filius quondam Henrici de Aken solvere tenebatur dicte Mechtildi 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex duabus terciis 

partibus domus et aree site in Busco in vico tendente a ponte dicto des 

Abts Brugge versus forum bladi inter hereditatem quondam Nijcholai 

Reijmbrant ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi Osman et 

hereditatem Henrici van der Woerdt et hereditatem quondam Arnoldi Tolinc 

et particulam hereditatis ad Johannem Tolinc spectantem ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo filio naturali domini quondam 

Tielmanni de Mulsen presbitri cum litteris et jure et cum arrestadiis 

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

obliugationem ex aprte sui deponere. Quo facto domicella Mechtildis van 

den Werve et domicella Theoderica de Est magistre maioris curie 

beghinarum (dg: pala) ex parte et nomine infirmarie dicte curie palam 

recognoverunt quod dicta infirmaria nichil juris in censu predicto. 
!Testes Jorden et Heijme datum in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 258r 06 vr 15-01-1406. 

Voornoemde Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen priester beloofde aan 

voornoemde Mechtildis van den Werve, tbv voornoemde infirmerie, binnen een 

jaar na overlijden van Mechtildis dvw Lambertus van Mulsen te kopen tbv 

voornoemde infirmerie een erfcijns van 20 schelling geld op erfgoederen van 

voldoende waarde of binnen dat jaar in plaats van die cijns aan de 

                         
7 Zie ← BP 1181 p 447r 04 do 10-07-1399, uitgifte van 2/3 deel van het huis voor de cijns. 
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infirmerie te betalen 11 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde. 

 

Dictus Gerardus promisit !promisit super omnia habita et habenda dicte 

Mechtildi van den Werve ad opus dicte infirmarie quod ipse Gerardus infra 

annum post obitum Mechtildis filie quondam Lamberti de Mulsen emet et 

acquiret #ad opus dicte infirmarie# hereditarium censum XX solidorum 

monete ad hereditates pro huiusmodi censu satis securas vel quod ipse 

Gerardus infra eundem annum pro huiusmodi censu dabit dicte infirmarie 

(dg: coi) XI Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.258v. 

 in festo Felicis: donderdag 14-01-1406. 

 

BP 1184 f 258v 01 do 14-01-1406. 

Walterus van Griensvenne droeg over aan Johannes van den Borne een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Hubertus zvw Henricus Louwer van 

Berlikem met Sint-Jan moest betalen aan voornoemde Walterus, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd die Groet Donc, van wijlen 

Henricus van den Mortel, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, 

tussen Johannes Wijeric enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend 

vanaf voornoemde Johannes tot aan de gemene weg, welke cijns voornoemde 

Johannes van den Borne nu moet betalen, gaande uit voornoemd huis, tuin en 

erfgoederen, die nu aan voornoemde Johannes van den Borne behoren. 

Voornoemde Walterus verklaarde geen rechten in het voornoemde te hebben. 

 

(dg: non fiat littera). Solvit. 

Walterus de Griensvenne hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Hubertus filius quondam Henrici Louwer de Berlikem solvere tenebatur 

dicto Waltero hereditarie Johannis ex domo et orto et hereditatibus 

#dictis die Groet Donc# sibi adiacentibus quondam Henrici van den Mortel 

sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter 

hereditatem Johannis Wijeric ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentibus ab (dg: he) hereditate dicti Johannis ad communem plateam et 

quem censum (dg: dictus) Johannes van den Borne nunc solvere tenetur ex 

predictis domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus nunc ad (dg: 

predictum s) eundem Johannem van den Borne spectantibus (dg: ut atque 

totam partem et omne jus in domo orto et hereditatibus) !predictis 

hereditarie supportavit Johanni van den Borne predicto promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere insuper dictus 

Walterus palam recognovit quod nichil juris in premissis habet. Testes Lu 

et Gheel datum in festo Felicis. 

 

BP 1184 f 258v 02 do 14-01-1406. 

Voornoemde Walterus van Griensvenne ontlastte voornoemde Hubertus zvw 

Henricus Louwer van voornoemde cijns en van 4 oude groten b-erfcijns die 

voornoemde Hubertus, namens voornoemde Walterus, moet betalen aan de hertog 

{niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dictus Walterus palam quitavit dictum Hubertum filium quondam Henrici 

Louwer de censu predicto atque de quatuor grossis antiquis hereditarii 

census quos dictus Hubertus solvere tenebatur (dg: pro W) domini duci pro 

Waltero predicto. 

 

BP 1184 f 258v 03 do 14-01-1406. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Petrus Witmeri zvw 

Wenemarus ¼ deel dat aan hem behoort in 2 kampen, 6 morgen groot, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd des Bijen Hoeve, 

tussen erfgoed gnd dat Dordel enerzijds en Andreas zvw Walterus van Oekel 
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anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen quartam partem ad se 

spectantem in #duobus# (dg: quodam) campis (dg: -o) sex jugera terre 

continentibus sitis in parrochia de Roesmalen ad locum dictum die Hoeven 

(dg: inter hereditatem) in loco dicto des Bije-en Hoeve inter hereditatem 

dictam dat Dordel ex uno et inter hereditatem Andree filii quondam 

Walteri de Oekel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro Witmeri 

filio quondam Wenemari promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad 

(dg: premissa) predictam quartam partem spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 258v 04 do 14-01-1406. 

Godefridus van den Kolc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus van den Kolc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 258v 05 do 14-01-1406. 

Elizabeth dv Johannes van Gemonden verpachtte aan Arnoldus van den 

Berssellaer een hoeve die was van voornoemde Johannes en die nu aan haar 

behoort, in Boxtel, ter plaatse gnd Zelisel, met toebehoren, zoals Ghibo 

Wautghers soen die hoeve thans als hoevenaar beteelt, voor een periode van 

8 jaar, ingaande Pinksteren over een jaar (zo 15-05-1407), te pachters 

recht dwz te half toelle. Arnoldus geeft elk jaar met Sint-Martinus aan 

Elizabeth (1) 1 vracht hooi, in Gemonde te leveren, (2) 6 kapoenen, (3) 1 

zester raapzaad, (4) 4 steen vlas bereid tot de hekel. Arnoldus zal uit een 

erfgoed van voornoemde Elizabeth op voornoemde hoeve 18 vrachten turf 

uitgraven en aan het woonhuis van Elizabeth in Gemonde afleveren. Arnoldus 

zal de gebouwen van de hoeve te pachters recht onderhouden. Arnoldus zal 

elk jaar de grondcijnzen betalen. Alle beesten op de hoeve zullen voor één 

helft van Elizabeth zijn en voor de andere helft van Arnoldus. Elizabeth 

stelde alle beesten en oogsten van voornoemde 8 jaar in handen van 

Arnoldus. 

 

Solvit II boddreger extraneus. Duplicetur. 

(dg: Mechtil) Elizabeth filia Johannis de Gemonden (dg: cum tu) quendam 

mansum qui fuerat dicti Johannis nunc ad ipsam spectantem situm in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum Zelisel cum attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis prout Ghibo Wautghers soen ipsum mansum cum 

suis attinentiis tamquam colonus ad presens colit et possidet (dg: dedit 

a) dedit ad jus coloni (dg: ab) Arnoldo van den Berssellaer ab eodem ad 

spacium octo annorum a festo penthecostes (dg: ultra an) proxime futuro 

ultra annum #sine medio sequentium# possidendum et habendum ad jus coloni 

quod exponetur te half toelle additis conditionibus sequentibus quod ipse 

dabit dicte Elizabeth quolibet dictorum octo annorum unum plaustrum feni 

et in Ghemonden tradendum sex capones unum sextarium seminis raparum et 

quatuor pondera dicta steen lini parati ad scalcrum Martini atque quod 

dictus Arnoldus effodiet de hereditate dicte Elizabeth in dicto manso 

sita XVIII plaustra cespitum et ad domum habitationis dicte Elizabeth in 

Ghemonden tradet item quod dictus Arnoldus edificia dicti mansi in bona 

dispositione tenebit ad jus coloni atque quod dictus Arnoldus solvet 

singulis annis dictorum octo annorum census domini fundi ex premissis 

solvendos (dg: promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere e) atque quod omnes bestie que erunt dicto spacio pendente supra 

predictum mansum erunt mediatim dicte Elizabeth et mediatim dicti Arnoldi 

promittens super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit insuper dicta 

Elizabeth omnes bestias et proventus dictos scaren dictis octo annis 

durantibus supra predictum mansum consistentes ac proveniendos prefato 

Arnoldo ad maiorem evidentiam (dg: ad) supportavit et in manus eius (dg:P 
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pos) posuit et tradidit. Testes Dordrecht et Jorden datum supra. 

 

BP 1184 f 258v 06 do 14-01-1406. 

Cristianus zv Hermannus Coenen soen droeg over aan Willelmus van Beke zvw 

Godefridus (1) 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr Godefridus Rover 

ridder, in Den Bosch, aan de Markt, achter erfgoed van Amelius Specier, 

tussen erfgoed van voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur van 

Den Bosch anderzijds, (2) de helft van de oude stadsmuur naast voornoemd 

1/6 deel, welk 1/6 deel en helft van de stadsmuur voornoemde Cristianus 

gerechtelijk gekocht had van Godefridus van Driel. 

 

Cristianus filius Hermanni Coenen soen sextam partem hereditatis domini 

quondam Godefridi Rover militis site in Busco ad forum retro hereditatem 

Amelii Specier inter hereditatem eiusdem Amelii ex uno et inter antiquum 

murum opidi de Busco ex alio atque medietatem eiusdem antiqui muri #que 

sita est# contigue juxta (dg: hereditaten ipsius) sextam partem predictam 

quam sextam partem ac medietatem dicti muri dictus Cristianus erga (dg: 

predictum) Godefridum de Driel per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco emendo (dg: acquisuisset) acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo de Beke filio quondam Godefridi cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 258v 07 do 14-01-1406. 

Destijds had voornoemde Cristianus het voornoemde verworven van voornoemde 

Godefridus van Driel. Voornoemde Willelmus beloofde thans voornoemde 

Cristianus schadeloos te houden van al het geld, waarvoor hij het verwierf. 

 

Notum sit universis quod cum dictus Cristianus premissa (dg: 

supportasset) erga dictum Godefridum de Driel acquisuisset constitutus 

dictus Willelmus (dg: pal) promisit super omnia quod ipse dictum 

Cristianum ab omni pecunia pro qua ipse Cristianus erga predictum 

Godefridum acquisierat erga Godefridum predictum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.259r. 

 in festo Felicis: donderdag 14-01-1406. 

 in festo conversionis Pauli: maandag 25-01-1406. 

 dominica post Pauli conversionis: zondag 31-01-1406. 

 in crastino Felicis: vrijdag 15-01-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis januarii die XV: vrijdag 15-01-1406. 

 

BP 1184 f 259r 01 do 14-01-1406. 

Henricus zvw Theodericus Clijnge droeg over aan zijn broer Johannes de 

helft die aan hem behoort in ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

die Nederste Twee Hoeven, tussen Willelmus Clijnge enerzijds en kvw Petrus 

smid anderzijds, welke ½ morgen aan wijlen voornoemde Theodericus Clijnge 

was overgedragen door Godefridus Loesken zv Henricus Mudeken. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Clijnge medietatem ad se spectantem in 

dimidio jugere terre sito in parrochia de Lijttoijen in loco dicto die 

Nederste Twee Hoeven inter hereditatem Willelmi Clijnge ex uno et inter 

hereditatem (dg: Johannis de Macharen) #liberorum quondam# #{in linker 

marge:} Petri fabri# ex alio (dg: venditum) supportato dicto quondam 

Theoderico Clijnge a Godefrido Loesken filio Henrici Mudeken prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni suo fratri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligatonem ex parte sui 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum in festo Felicis. 

 

BP 1184 f 259r 02 do 14-01-1406. 

Voornoemde Henricus zvw Theodericus Clijnge droeg over aan zijn voornoemde 
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broer Johannes de helft die aan hem behoort in ½ morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd die Nederste Twe Hoeven, tussen Walburgis des Hoesschen 

enerzijds en Johannes van Macharen anderzijds, welke ½ morgen aan wijlen 

voornoemde Theodericus Clijnge was overgedragenn door zijn broer Willelmus 

Clijnge smid. 

 

Dictus Henricus medietatem ad se spectantem in dimidio jugere terre sito 

in parrochia de Lijtoijen in loco dicto die Nederste Twe Hoeven inter 

hereditatem Walburgis des Hoesschen ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Macharen ex alio supportato dicto quondam Theoderico Clijnge a 

Willelmo Clijnge fabro suo fratre prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni suo fratri cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 259r 03 do 14-01-1406. 

Katherina wv Henricus zvw Hermannus Scuijwinc droeg over aan Hermannus 

Scuwinc, zv voornoemde Katherina en wijlen Henricus, tbv hem en Johannes 

Wonder, Elizabeth en Lana, kv voornoemde Katherina en wijlen Henricus, haar 

vruchtgebruik in 1 mud rogge b-erfpacht, uit een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Goeswinus Moerkens met Lichtmis in 

Den Bosch moest leveren aan voornoemde Henricus, gaande uit een hoeve van 

wijlen Johannes Storme, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veretsel. 

 

Solvit. 

Katherina relicta quondam Henrici filii quondam Hermanni (dg: Scw) 

Scuijwinc cum tutore usufructum sibi competentem in uno modio siliginis 

hereditarie paccionis de hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes filius quondam Goeswini Mo[e]rkens solvere 

tenebatur predicto Henrico (dg: prout in litteris legitime) #hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda# ex quodam manso quondam Johannis 

Storme sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Veretsel 

atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout in litteris legitime supportavit 

(dg: Johanni Wonder) !et Hermanno Scuwinc (dg: eius liberis ab ipso) #{in 

linker marge:} filio# dictorum Katherine et quondam Henrici ad opus sui 

et ad opus Johannis Wonder Elizabeth et Lane liberorum dictorum Katherine 

et quondam Henrici promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus datum in festo 

Felicis. 

 

BP 1184 f 259r 04 ma 25-01-1406. 

Voornoemde Johannes Wonder, Rutgherus van den Yvenlaer en zijn vrouw 

Elizabeth, en Arnoldus Custer en zijn vrouw Lana, dvw voornoemde Henricus 

en Elizabeth, verkochten aan voornoemde Hermannus Scuwinc ¾ deel dat aan 

hen behoort in voornoemde mud rogge b-erfpacht, uit voornoemde b-erfpacht 

van 6 mud rogge, waarvan 4½ mud behoren aan Johannes zv Wolphardus, 

Willelmus Loijer en Heijlwigis wv Rijcoldus Borchgreve. 

 

{Verticale haal in linker marge}. Solvit. 

Dictus Johannes Wonder Rutgherus van den Yvenlaer maritus legitimus 

Elizabeth sue uxoris (dg: et) et Arnoldus Custer maritus legitimus Lane 

sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici et dicte Elizabeth et Lana cum 

dictis suis maritis tamquam etc #tres quartas partes ad ipsos spectantes# 

dictum! modium siliginis hereditarie paccionis de predicta paccione (dg: 

quatuor) #sex# modiorum siliginis et de qua paccione quatuor et dimidius 

modii siliginis hereditarie paccionis ad Johannem filium Wolphardi 

Willelmum Loijer et Heijlwigem (dg: de) relictam quondam Rijcoldi 

Borchgreve pertinent hereditarie vendiderunt dicto Hermanno Scuwinc cum 

litteris et jure occacione promittentes indivisi super habita et habenda 

ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte eorum (dg: 

deponere) et dicti quondam Henrici deponere. Testes Johannes et Lu datum 
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in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 259r 05 do 14-01-1406. 

Voornoemde Katherina wv Henricus zvw Hermannus Scuijwinc droeg over aan 

voornoemde Hermannus Scuwinc, zv voornoemde Katherina en wijlen Henricus, 

tbv hem en Johannes Wonder, Elizabeth en Lana, kv voornoemde Katherina en 

wijlen Henricus, haar vruchtgebruik in de helft van een kamp, in Rosmalen, 

naast de plaats gnd die Hijnsche Beemde, tussen Johannes Hoerken enerzijds 

en wijlen Adam van den Kerchove anderzijds, welke helft wijlen voornoemde 

Henricus gekocht had van Johannes van Keent. 

 

Solvit. 

Dicta Katherina cum tutore (dg: medietatem ad se spectantem) usufructum 

sibi competentem in medietate cuiusdam campi siti in parrochia de 

Roesmalen juxta locum dictum die Hijnsche Beemde inter hereditatem 

Johannis Hoerken ex uno et inter hereditatem quondam Ade van den Kerchove 

ex alio quam medietatem dictus quondam Henricus erga Johannem de Keent 

acquisierat emendo prout in litteris legitime supportavit dicto Hermanno 

ut supra promittens ut supra. Testes Lu et Jacobus datum in festo 

Felicis. 

 

BP 1184 f 259r 06 ma 25-01-1406. 

Voornoemde Johannes Wonder, Rutgherus van den Yvenlaer en zijn vrouw 

Elizabeth, en Arnoldus Custer en zijn vrouw Lana, dvw voornoemde Henricus 

en Elizabeth, verkochten aan voornoemde Hermannus Scuwinc ¾ deel dat aan 

hen behoort in voornoemde helft van het kamp. 

 

{Verticale haal in linker marge naast 06 tm 08}. Solvit. -. 

Dicti Johannes Wonder Rutgherus Arnoldus Elizabeth et Lana ut supra #tres 

quartas partes ad se spectantes in# dicta (dg: -m) medietate hereditarie 

vendiderunt dicto Hermanno promittentes ut supra. Testes Johannes et Lu 

datum in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 259r 07 zondag 31-01-1406. 

Voornoemde Rutgherus van den Yvenlaer beloofde aan voornoemde Hermannus 

Scuwinc, tbv hem en andere kvw voornoemde Henricus, dat hij danwel 

Elizabeth of haar erfgenamen bij de deling van de goederen die voornoemde 

Henricus heeft nagelaten resp. voornoemde Katherina zal nalaten, in te 

brengen 40 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus en 50 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, te weten 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

of erfgoederen van die waarde. Of dat elk van de andere kinderen 

erfgoederen van die waarde vooraf zal krijgen. 

 

-. Solvit. 

Dictus Rutgherus (dg: et Elizabeth) promisit (dg: -erunt indivisi) super 

omnia dicto Hermanno ad opus sui et ad opus aliorum liberorum eiusdem 

quondam Henrici si ipse Rutgherus aut (dg: Lana) #Elizabeth# aut heredes 

eiusdem (dfg: Lane) #Elizabeth# ad communem divisionem faciendam de bonis 

que dictus Henricus in sua morte post reliquit et que dicta Katherina 

post se relinquet quod tunc dicti Rutgherus et Elizabeth aut heredes 

eiusdem Elizabeth ad huiusmodi divisionem importabit aut importabunt (dg: 

XL) XL Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi #et L nuwe Gelre 

gulden# vel valorem #scilicet IX boddreger etc# aut hereditates tantum 

valentes aut quod quis aliorum liberorum tum prelevabit de bonis 

predictis. Testes Lu et Heijme datum dominica post Pauli. 

 

BP 1184 f 259r 08 zondag 31-01-1406. 

En op dezelfde manier beloofden Arnoldus Custer en zijn vrouw Lana mbt 1 

morgen land van wijlen voornoemde Heijnmannus, ter plaatse gnd die Hoge 

Vliedert, en van 61 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, te weten 9 
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botdrager voor 1 gulden gerekend. 

 

-. Solvit. 

Et simili modo promisit Arnoldus Custer (dg: maritus et t) #maritus# 

Lana! eius uxor in forma precedente de uno jugere terre dicti quondam 

Heijnmanni #sito in [l]oco dicto die Hoge Vliedert# et de (dg: XL) #LXI# 

novis Gelre gulden vel #scilicet IX boddreger# valore ut in forma 

supradicta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 259r 09 zondag 31-01-1406. 

Op dezelfde manier beloofde Hermannus Scuwinc mbt 1 morgen land van 

voornoemde Heijnmannus, in die Hoge Vliedert, en 61 gulden van voornoemde 

waarde. Echter voor voornoemde Hermannus gereserveerd 2 zester land, die 

wijlen voornoemde Henricus aan hem geschonken had, die niet in mindering 

zullen worden gebracht. 

 

{In linker marge}. Solvit. 

Simili modo promisit Hermannus de uno jugere #terre dicti Heijnmanni# 

sito in die Hoge Vlidert! et de (dg: duabus lopinis terre siliginee 

sextariatam terre siliginee) LXI gulden dicte valoris antequam etc 
?testes salvis eidem Hermanno (dg: dct) duabus (dg: lop) sextariatis 

terre quas dictus quondam (dg: Hermannus) #Henricus# sibi dederat nomine 

dotis que non defalcabuntur in premissis etc. Testes Lu et Heijme 

dominica post Pauli conversionis. 

 

BP 1184 f 259r 10 vr 15-01-1406. 

Petrus zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen verkocht aan Egidius zvw 

Johannes die Laet van Scijnle een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1407), gaande uit een 

huis, tuin en 12 lopen aangelegen land, in Geffen, ter plaatse gnd 

Rijsbroec, tussen Johannes Pontenniers enerzijds en Elizabeth Haerdscheen 

sv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen hereditarie vendidit 

Egidio filio quondam Johannis die Laet de Scijnle hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum ex domo et orto et 

XII lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de Geffen ad 

locum dictum Rijsbroec inter hereditatem Johannis Pontenniers ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth Haerdscheen sororis dicti venditoris ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Jorden et Heijm datum in crastino 

Felicis. 

 

BP 1184 f 259r 11 vr 15-01-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1406), met 20 Franse kronen, eventuele achterstallige termijnen en de 

cijns van het jaar van wederkoop. En als voornoemde Petrus of zijn 

erfgenamen niet terugkopen, dan zal voornoemde Egidius aan voornoemde 

Petrus of zijn erfgenamen betalen 14 Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde. Oppgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, hr Gerlacus van Ghemert en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum festum purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX 

Vrancrijc cronen et cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni 

redemptionis (dg: ut in forma actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

januarii die XV hora vesperarum presentibus). (dg: Joh) Et si dictus 

Petrus vel eius heredes non redemerint quod tunc dictus Egidius solvet 

ipsi Petro vel eius heredibus XIIII Hollant gulden monete comitis quondam 

Willelmi vel valorem ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo sexto 
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mensis januarii die XV hora vesperarum presentibus !presentibus dictis 

scabinis domino Gerlaco de Ghemert et magistro Godefrido de Rode. 

 

1184 f.259v. 

 in crastino Felicis: vrijdag 15-01-1406. 

 in festo Marcelli: zaterdag 16-01-1406. 

 

BP 1184 f 259v 01 vr 15-01-1406. 

Gerardus nzvw hr Tielmannus van Malsen priester beloofde aan Mechtildis dvw 

Lambertus van Mulsen zadelmaker een lijfrente van 3 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 al zijn goederen, die hij 

heeft en zal verkrijgen. 

 

Solvit. 

Gerardus filius naturalis domini quondam Tielmanni de Malsen presbitri 

promisit super omnia habita et habenda se daturum et soluturum Mechtildi 

filie quondam Lamberti de Mulsen sellipari vitalem pensionem trium 

librarum monete mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino 

Johannis proxime futurum ex omnibus et singulis suis bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit erit quitum. Testes Jorden et Heijm datum 

in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 259v 02 za 16-01-1406. 

Destijds had Henricus van Cuke goudsmid gerechtelijk gekocht van Ludovicus 

Asinarius alle goederen van Johannes van Scadewijc, Willelmus Broet 

bontwerker en Johannes Smedeken van Bucstel. Vervolgens had voornoemde 

Ludovicus al die goederen verworven van voornoemde Henricus van Cuke. 

Vervolgens had Andreas van Drodis alle voornoemde goederen verworven van 

voornoemde Ludovicus. En daarna had voornoemde Andreas de goederen van 

voornoemde Willelmus Broet overgedragen aan Engbertus van Arle mesmaker. 

Voornoemde Engbertus beloofde thans aan Theodericus van Haestrecht heer van 

Venloen, mbv voornoemde brieven, en brieven en beloften aan hem gegeven en 

gedaan mbt goederen van voornoemde Willelmus Broet, nimmer recht te halen 

op voornoemde Willelmus en zijn goederen als dat de betaling van 63 oude 

schilden, die voornoemde Willelmus Broet verschuldigd is aan voornoemde 

Theodericus, belemmert. Echter voor voornoemde Engbertus in de goederen van 

voornoemde Willelmus Broet gereserveerd 17 oude schilden, die voornoemde 

Engbertus vóór voornoemde Theodericus en zijn geld zal innen uit de 

goederen van voornoemde Willelmus. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Cuke aurifaber omnia bona 

Johannis de Scadewijc Willelmi Broet pellificis et Johannis Smedeken de 

Bucstel erga Ludovicum Asinarium per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset et cum deinde dictus Ludovicus 

predicta bona omnia erga predictum Henricum de Cuke acquisuisset et cum 

deinde (dg: dictus) Andreas de Drodis predicta !predicta bona omnia erga 

(dg: H) Ludovicum predictum acquisuisset et cum eciam deinde dictus 

Andreas omnia bona dicti Willelmi Broet hereditarie supportasset Engberto 

de Arle cultellifici prout in litteris quas vidimus constitutus dictus 

Engbertus promisit super omnia (dg: dicto) Theoderico de Haestrecht 

domino de Venloen quod ipse mediantibus (dg: quibsucumque) litteris 

pretactis (dg: nec) #ac# mediantibus quibuscumque litteris et 

promissionibus sibi de bonis predicti Willelmi Broet factis aut promissis 

numquam jus petet aut prosequetur ad et supra predictum Willelmum et eius 

bona per quod solutio (dg: X) LXIII aude scilde quos dictus Willelmus 

Broet prefato Theoderico tenetur differri possit aut annullari salvo 

dicto Engberto (dg: quod) in predictis bonis dicti Willelmi Broet XVII 

aude scilde quos ipse Engbertus (dg: pers) ante predictum Theodericum et 

eius pecuniam prehabebit et prelevabit de bonis Willelmi predicti. Testes 
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Jorden et Jacobus datum in festo Marcelli. 

 

BP 1184 f 259v 03 za 16-01-1406. 

Destijds had mr Johannes van Best gerechtelijk gekocht van mr Godefridus 

van Rode alle goederen van Gerardus van den Wijel. Voornoemde mr Johannes 

droeg thans over aan Johannes Meester zvw Henricus Meester een b-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit erfelijke goederen van Arnoldus Poeldonc, ter plaatse 

gnd Houthem, in Sint-Oedenrode, naast goederen van Robbertus van Houthem, 

en uit alle andere erfelijke goederen van voornoemde Arnoldus, welke cijns 

Johannes Dachverlies de jongere gekocht had van voornoemde Arnoldus, welke 

cijns aan Henricus zvw Engbertus van Waelwijc als ev Sophia dvw Johannes 

van Colonia na erfdeling gekomen was, en welke cijns na overlijden van 

voornoemde Henricus gekomen was aan Gerardus van den Wijel als ev 

voornoemde Sophija. 

 

Notum sit universis quod cum magister Johannes de Best omnia bona Gerardi 

van den Wijel erga magistrum Godefridum de Rode per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris 

constitutus dictus magister Johannes hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de 

bonis hereditariis Arnoldi Poeldonc sitis ad locum dictum te Houthem in 

parrochia de Rode contigue juxta bona Robberti de Houthem et de 

attinentiis eorundem bonorum universis et de omnibus aliis bonis 

hereditariis Arnoldi supradicti tam in (dg: duro et in molli) humido quam 

in sicco situatis quem censum Johannes Dachverlies junior erga predictum 

Arnoldum emendo acquisierat et (dg: quem) qui census (dg: ad) Henrico 

filio quondam Engberti de Waelwijc tamquam marito legitimo Sophie sue 

uxoris filie quondam Johannis de Colonia mediante divisione hereditaria 

prius habita inter (dg: heredes et) ipsum et eius in hoc coheredes cessit 

in partem prout in litteris et qui census (dg: ad prefatum Gerardum van 

den Wijel) post decessum dicti Henrici ad Gerardum van den Wijel tamquam 

maritum legitimum dicte Sophije pertinebat ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Meester filio quondam Henrici Meester cum litteris et 

jure occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 259v 04 za 16-01-1406. 

Jacobus van Wijel zvw voornoemde Gerardus van Wijel deed tbv voornoemde 

Johannes Meester afstand van voornoemde cijns. 

 

Quo facto Jacobus de Wijel filius dicti quondam Gerardi de Wijel super 

predicto censu et jure ad opus dicti Johannis Meester hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) !testes datum supra. 

 

BP 1184 f 259v 05 za 16-01-1406. 

Destijds had mr Johannes van Best gerechtelijk gekocht van mr Godefridus 

van Rode alle goederen van Gerardus van den Wijel. Voornoemde mr Johannes 

droeg thans over aan voornoemde Johannes Meester zvw Henricus Meester een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit twee 

huizen en erven, in Vught, welke cijns Johannes Dachverlies gekocht had van 

Laurencius Lepeler, zijn zoon Laurencius, Johannes szv eerstgenoemde 

Laurencius en Hilla dv dezelfde Laurencius, en welke cijns aan voornoemde 

Henricus zvw Engbertus {als boven:} van Waelwijc als ev Sophia dvw Johannes 

van Colonia na erfdeling gekomen was, en welke cijns na overlijden van 

voornoemde Henricus gekomen was aan Gerardus van den Wijel als ev 

voornoemde Sophija. 

 

Notum ut supra constititus dictus magister Johannes hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de duabus 
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domibus et areis sitis in Vucht quem censum (dg: dictus) Johannes 

Dachverlies erga Laurencius! Lepeler Laurencius! eius filium Johannem 

Faest generum primodicti Laurencii et Hillam filiam eiusdem Laurencii 

emendo acquisierat prout in litteris et qui census dicto Henrico filio 

quondam Engberti etc cum narratione ut supra hereditarie supportavit 

dicto Johanni Meester per totum ut supra. Testes datum supra. 

| 

BP 1184 f 259v 06 za 16-01-1406. 

Egidius van den Dijstelberch zvw Egidius van den Dijstelberch beloofde aan 

de secretaris, tbv zijn natuurlijke kinderen Mathias, Willelmus en 

Johannes, 250 Engelse nobel na maning van hen drieën te betalen. Zou een 

van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel 

naar de anderen. De brief overhandigen aan voornoemde Egidius. 

 

Egidius van den Dijstelberch filius quondam Egidii van den Dijstelberch 

promisit super omnia habita et habenda michi ad opus Mathie (dg: Henrici) 

#Willelmi# et Johannis et eius puerorum naturalium CCL Engels nobel ad 

monitionem ipsorum trium persolvendos tali annexa conditione si aliquis 

dictorum puerorum naturalium decesserit absque prole legitima superviva 

remanente quod tunc pars ipsius decedentis ad alterum seu alteros eorum 

diutius viventem vel viventes (dg: hereditarie) devolvetur et succedat. 

Testes datum supra. Tradatur dicto Egidio et non alteri. 

 

1184 f.260r. 

 in crastino Marcelli: zondag 17-01-1406. 

 (dg: secunda post Marcelli: maandag 18-01-1406.) 

 tercia post Marcelli: dinsdag 19-01-1406. 

 

BP 1184 f 260r 01 zo 17-01-1406. 

De broers Rutgherus en Henricus gnd Bijndop, kv Goeswinus Rutten soen van 

Zegheworp, en Henricus van den Lande ev Aleijdis dvw voornoemde Goeswinus 

verkochten aan hun broer Nijcholaus gnd Coel Bijndop 3/8 deel dat aan hen 

behoort in (1) de helft van een beemd, gnd die Werde, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd die Rumelsche Beemde, tussen het water gnd die 

Dommel enerzijds en de waterlaat gnd die Rijt anderzijds, (2) de helft van 

een stuk beemd, gnd die Lange Streep, gelegen aan het eind van eerstgenoemd 

stuk beemd, welke 2 stukken beemd jaarlijks onderling worden verdeeld 

(riden jairlics), (3) 2/3 deel van 2 stukken beemd, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd die Rumelsche Beemde, (3a) tussen eerstgenoemd stuk beemd 

enerzijds en Egidius die Gruijter anderzijds, (3b) tussen voornoemd water 

gnd die Dommel enerzijds en Henricus van Zulikem en Elijas Truden soen 

anderzijds, van welke twee laatstgenoemde stukken beemd 1/3 deel behoort 

aan Goeswinus van Tula. 

 

Rutgherus Henricus (dg: fratres) dictus (dg: -i) Bijndop #eius frater# 

liberi (dg: quondam) Goeswini Rutten soen de Zegheworp #et# Henricus van 

den Lande maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

quondam Goeswini tres octavas partes ad ipsos spectantes in medietate 

cuiusdam prati (dg: siti in parrochia) dicti die Werde siti in parrochia 

de Ghestel prope Herlaer in loco dicto die Rumelsche Beemde inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter aqueductum dictum die Rijt ex alio (dg: 

ut) atque (dg: in pecia prati dicta die La) tres octavas partes ad ipsos 

spectantes in (dg: pecia) medietate pecie prati dicte die Lange Streep 

site ad finem pecie prati primodicte et que (dg: pecia prati) due pecie 

prati predicte annuatim mutuo dividuntur quod exponetur riden jairlics 

atque tres octavas partes ad ipsos spectantes in duabus #terciis partibus 

duarum peciarum prati# (dg: peciis prati) sitis (dg: ad finem pecie) in 

parrochia et loco predictis quarum una inter primodictam peciam prati ex 

uno et inter hereditatem Egidii die Gruijter ex alio altera inter 

predictam aquam die Dommel vocatam ex uno et inter (dg: aquam dictam die 

Meer) #hereditatem Henrici de Zulikem et Elije Truden soen# ex alio site 
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sunt de quibus duabus peciis prati ultimodictis una tercia pars ad 

Goeswinum de Tula pertinet ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao 

dicto Coel #Bijndop# eorum fratri promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Jorden et Gheel 

datum (dg: secunda post) in crastino Marcelli. 

 

BP 1184 f 260r 02 zo 17-01-1406. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van de kerk van Orthen en Den Bosch ev 

Elizabeth dvw Reijnerus metten Crommen Halse verkocht aan Henricus 

Steenwech zvw Hubertus Steenwech de helft die aan wijlen voornoemde 

Reijnerus behoorde in een kamp, 3 morgen groot, gelegen tegenover de kapel 

van Maelstrem, over de Dieze, tussen de gemeint enerzijds en een kamp gnd 

Posteels Camp anderzijds, van welk eerstgenoemd kamp de andere helft 

behoort aan voornoemde Henricus Steenwech. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Ade investiti olim ecclesiarum 

de Orthen et de Busco maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Reijneri metten Crommen Halse medietatem que ad dictum 

quondam Reijnerum spectabat in quodam campo tria jugera terre continente 

sito in opposito capelle de Maelstrem ultra Dijesam inter communitatem ex 

uno et inter campum dictum Posteels Camp ex alio (dg: tendente cum uno 

fine ad Dijesam) de quo campo primodicto reliqua medietas ad Henricum 

Steenwech filium quondam Huberti Steenwech (dg: cessu) pertinere 

dinoscitur ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Steenwech predicto 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 260r 03 zo 17-01-1406. 

Nijcholaus Reijnkens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Theodericus Lu) Nijcholaus Reijnkens prebuit !reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 260r 04 zo 17-01-1406. 

Yda wv Henricus van Stakenborch droeg over aan Johannes, zv voornoemde Yda 

en wijlen Henricus, tbv hem en Henricus, Walterus, Aleijdis, Bertha en 

Sophia, kv voornoemde Yda en wijlen Henricus, haar vruchtgebruik in (1) een 

huis en tuin met ondergrond, en een huis gnd een boer met aangelegen 

tuintje, in de eninge van Hilvarenbeek, zoals ze behoorden aan wijlen 

Johannes van Spreeuwel, (2) een stuk land, gelegen naast voornoemd huis, 

tussen Petrus Snijder enerzijds en Willelmus Wijnen anderzijds, (3) een 

stuk land, in de Eninge van Hilvarenbeek, tussen Nijcholaus tSniders 

enerzijds en Bijeken Noets anderzijds, (4) een stuk land, in Hilvarenbeek, 

over de plaats gnd die Mortel, (5) een stuk land, deels heide en deels 

weide, gelegen naast laatstgenoemd stuk land, ter plaatse gnd in den Braken 

Hof, (6) 2 stukken land, in de Eninge van Hilvarenbeek, naast de plaats gnd 

dat Loer Broec, (7) een stuk land, in de Eninge van Hilvarenbeek, naast de 

plaats gnd die Cruijs Eijcke, (8) een beemd, gnd den Beijen Beemt, in de 

Eninge van Hilvarenbeek, (9) een beemd, in de Eninge van Hilvarenbeek, ter 

plaatse gnd op het Goer, welke voornoemde erfgoederen wijlen voornoemde 

Henricus van Stakenborch in pacht verkregen had van Henricus van den 

Doveloe en zijn broer Theodericus, kvw Petrus van den Doveloe. De brief 

overhandigen aan Reijnerus van den Bijestraet. 

 

Solvit Reijnerus XIII grossos. 

Yda relicta quondam Henrici de Stakenborch cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et orto cum suis fundo et attinentiis et #in# domo 

dicta een boer cum ortulo sibi adiacente sitis in unione dicta eninge de 

Beke prout ad Johannem quondam de Spreeuwel pertinere consueverat item 

usufructum sibi competentem in pecia terre sita juxta domum predictam 

inter hereditatem Petri Snijder ex uno et inter hereditatem Willelmi 
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Wijnen ex alio item in pecia terre sita in unione predicta inter 

hereditatem Nijcholai tSniders ex uno et inter hereditatem Bijeken Noets 

ex alio item in pecia terre sita in dicta parrochia ultra locum dictum 

die Mortel item #in# pecia terre partim merice et partim pascue sita 

juxta peciam terre jamdictam in loco dicto in den Braken Hof item in 

duabus peciis terre sitis in unione predicta juxta locum dictum dat Loer 

Broec item in pecia terre sita (dg: in loco dicto juxta) in unione 

predicta juxta locum dictum die Cruijs Eijcke item in (dg: pecia terre) 

#prato# dicto den Beijen Beemt sita! in unione predicta atque in (dg: 

pecia) prato sito in unione predicta ad locum dictum opt Goer quas 

hereditates predictas antedictus quondam Henricus de Stakenborch erga 

Henricum van den Doveloe et Theodericum eius fratrem liberos quondam 

Petri van den Doveloe ad pactum acquisierat ut dicebat legitime 

supportavit Johanni filio dictorum Yde et quondam Henrici ad opus sui et 

ad opus Henrici Walteri Aleijdis Berthe et Sophie liberorum dictorum Yde 

et quondam (dg: Sophie) #Henrici# promittens cum tutore super omnia ratam 

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

datum supra. Tradatur Reijnero van den Bijestraet. 

 

BP 1184 f 260r 05 zo 17-01-1406. 

(dg: Cristianus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Cristianus van den Hoevel prebuit et rep). 

 

BP 1184 f 260r 06 di 19-01-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus van Stakenborch verkocht voornoemde 

erfgoederen aan Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet. 

 

Dictus Johannes filius quondam Henrici de Stakenborch supradictas 

hereditates #ut dicebat# hereditarie vendidit Reijnero filio quondam 

Johannis van den Bijestraet promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem (dg: deponere exceptis) #et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Henrici# ex parte sui deponere. Testes (dg: 

Jacobus) Heijme et Jacobus datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1184 f 260r 07 di 19-01-1406. 

Voornoemde Yda wv Henricus van Stakenborch en Johannes, zv voornoemde Yda 

en wijlen Henricus, beloofden dat Henricus, Walterus, Aleijdis, Bertha en 

Sophija, minderjarige kv voornoemde Yda en wijlen Henricus, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Dicti Yda (dg: et Jo) cum tutore et Johannes promiserunt indivisi super 

habita et habenda quod ipsi Henricum Walterum Aleijdem Bertham et 

Sophijam liberos dictorum Yde et quondam (dg: Berthe) #Henrici# quamcito 

ad annos pubertatis pervenerint super premissis et jure ad opus dicti 

Reijneri hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 260r 08 di 19-01-1406. 

Cristianus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Cristianus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 260r 09 di 19-01-1406. 

Voornoemde Yda wv Henricus van Stakenborch verkocht aan voornoemde 

Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet 2 mud rogge b-erfpacht uit een 

b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Hildvarenbeek, met Lichtmis in 

Hilvarenbeek te leveren, gaande uit de helft van voornoemde erfgoederen, 

{f.260v} welke 2 mud voornoemde Yda gekocht had van Henricus van den 

Doveloe. 
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Dicta Yda cum tutore duos modios siliginis hereditarie paccionis de 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de Hildwarenbeke 

solvendos hereditarie purificationis et in Hildwarenbeke tradendos et 

medietate hereditatum 

 

1184 f.260v. 

 tercia post Marcelli: dinsdag 19-01-1406. 

 

BP 1184 f 260v 01 di 19-01-1406. 

suprascriptarum quos duos modios siliginis hereditarie paccionis dicta 

Yda erga Henricum van den Doveloe emendo acquisierat ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Reijnero promittens cum tutore super omnia 

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

Jacobus datum (dg: in) tercia post Marcelli. 

 

BP 1184 f 260v 02 di 19-01-1406. 

Cristianus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Cristianus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 260v 03 di 19-01-1406. 

Voornoemde Yda wv Henricus van Stakenborch droeg over aan voornoemde 

Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet het recht te mogen lossen 1 mud 

rogge, maat van Hilvarenbeek, b-erpacht, die voornoemde Yda moest leveren 

aan Henricus van den Doveloe, gaande uit alle goederen, die wijlen 

voornoemde Henricus van Stakenborch verworven had van voornoemde Henricus 

van den Doveloe, welke mud gelost mag worden met 47 nieuwe Gelderse gulden 

en de pacht van het jaar van wederkoop, en welk recht voornoemde Henricus 

aan voornoemde Yda had verleend. 

 

Dicta Yda cum tutore plenam gratiam ac plenum jus quitandi unum modium 

siliginis mensure de Beke quem modium siliginis dicta Yda solvere 

tenebatur Henrico van den Doveloe ex (dg: m) omnibus bonis que dictus 

quondam Henricus de Stakenborch erga predictum Henricum van den Doveloe 

acquisierat videlicet jus quitandi ipsum dictum modium siliginis 

hereditarie paccionis cum XLVII novis aureis florenis Gelrensibus bonis 

et legalibus et cum paccione anni redemptionis quod jus et quam gratiam 

dictus Henricus recognoverat Yde predicte legitime supportavit dicto 

Reijnero promittens cum tutore super omnia ratam servare. 

 

BP 1184 f 260v 04 di 19-01-1406. 

Voornoemde Yda wv Henricus van Stakenborch verkocht aan voornoemde 

Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet 2 mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, b-erfpacht, uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, welke pacht van 7 mud wijlen voornoemde Henricus van 

Stakenborch moest leveren aan Theodericus Wanghe zvw Petrus van den 

Doveloe, gaande uit de helft van de erfgoederen, die in het eerste contract 

staan genoemd, welke 2 mud voornoemde Yda gekocht had van voornoemde 

Theodericus. 

 

Dicta Yda cum tutore duos modios siliginis mensure predicte de 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis eiusdem mensure quam 

paccionem septem modiorum dictus quondam Henricus de Stakenborch solvere 

tenebatur Theoderico Wanghe filio quondam Petri van den Doveloe ex 

medietate (dg: omnium) hereditatum in primo contractu nominatarum (dg: 

quam) quos duos modios siliginis hereditarie paccionis dicta Yda erga 

predictum Theodericum emendo acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Reijnero promittens ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 260v 05 di 19-01-1406. 

Cristianus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Cristianus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 260v 06 di 19-01-1406. 

Voornoemde Yda wv Henricus van Stakenborch droeg over aan voornoemde 

Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet het recht dat Theodericus Wanghe 

zvw Petrus van den Doveloe haar had verleend gedurende 2 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406), te mogen lossen 4 mud rogge 

b-erfpacht, maat van Hilvarenbeek, gaande uit de helft van de goederen die 

wijlen voornoemde Henricus verworven had van voornoemde Theodericus, te 

weten elk mud met 47 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en de pacht van 

het jaar van wederkoop. 

 

Dicta Yda cum tutore plenam gratiam quam Theodericus Wanghe filius 

quondam Petri van den Doveloe recognoverat Yde relicte quondam Henrici de 

Stakenborch videlicet quod dicta Yda possit ad spacium duorum annorum 

festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium (dg: qi) 

#quitare et emere# quatuor modios siliginis hereditarie paccionis mensure 

de Hildwarenbeke ex medietate bonorum que dictus quondam Henricus erga 

prefatum Theodericum acquisierat ut dicebat scilicet quemlibet modium 

siliginis dictorum quatuor modiorum cum XLVII novis florenis Gelrensibus 

bonis et legalibus vel valorem et cum paccione anni redemptionis. Testes. 

 

BP 1184 f 260v 07 di 19-01-1406. 

Voornoemde Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet beloofde aan 

voornoemde Johannes zvw Henricus van Stakenborch en aan de broers 

Theodericus en Henricus van den Hoevel, kvw Cristianus van den Hoevel, 350 

nieuwe Gelderse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde met 

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

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia dicto Johanni filio quondam Henrici 

de Stakenborch (dg: ad opus eorum et ad opus) Theoderici et Henrici van 

den Hoevel fratrum! liberorum! quondam Cristiani van den Hoevel CCCL 

novos Gelre gulden monete ducis quondam Willelmi vel valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 260v 08 di 19-01-1406. 

Voornoemde Reijnerus zvw Johannes van den Bijestraet verhuurde aan 

voornoemde Yda wv Henricus van Stakenborch, voor de duur van haar leven, 

(1) een huis, gnd boer, met ondergrond en aangelegen tuin, in de eninge van 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd ten Loe, tussen Nijcholaus Snijder enerzijds 

en wijlen Henricus van Stakenorch nu voornoemde Reijnerus anderzijds, zoals 

omgraven, (2) een stukje weide, gnd den Braken Hoff, in de eninge van 

Hilvarenbeek, per jaar voor ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met 

Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Zou voornoemde Yde het voornoemde 

weer overdragen aan voornoemde Reijnerus, of zou zij overlijden, dan zal 

voornoemde Reijnerus aan voornoemde Yda, als zij dan leeft, of anders aan 

haar erfgenamen 60 nieuwe Gelderse gulden geld van wijlen graaf Willelmus 

of de waarde betalen en daarnaast voorts alle kosten die voornoemde Yda 

heeft gemaakt bij het vermeerderen van de gebouwen van voornoemd huis, 

volgens uitspraak van twee mannen, één te kiezen door voornoemde Yda en de 

andere door voornoemde Reijnerus. Voornoemde Reijnerus zal voornoemde Yda, 

haar erfgenamen en de goederen van wijlen voornoemde Henricus van 

Stakenborch schadeloos houden van een lijfpacht van ½ mud rogge, die 

voornoemde Henricus moet leveren aan Elizabeth wv Johannes Dircs soen. 

{f.261r}. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  61 

 

Duplicetur. Solvit Yda 3 grossos. 

{gemarkeerde invoeging:} Fiat ista promissio sola solvit Yda 3 grossos. 

Dictus Reijnerus quandam domum dictam boer cum suo fundo et ortum sibi 

adiacentem sitos in unione de Beke ad locum dictum ten Loe inter 

hereditatem Nijcholai Snijder ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

de Stakenorch nunc ad dictum Reijnerum spectantem ex alio prout ibidem 

ciconfossati sunt atque particulam pascue dicte eeusel dictam den Braken 

Hoff sitam in unione predicta ut dicebat locavit Yde predicte ab ipsa ad 

eius vitam et non ultra possidendos quolibet anno pro dimidio modio 

siliginis mensure de Beke dando sibi ab alio purificationis et in domo 

prescripta tradendo promittens super omnia ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et altera repromisit #ex premissis# 

tali annexa conditione si in aliquo tempore dicta Yda premissa amplius 

possidere non voluerit (dg: aut si ip) et ipsi Reijnero resupportaverit 

aut si Yda predicta decesserit quod tunc statim postquam ipsa Yda 

huiusmodi locacionem ipsi Reijnero supportaverit aut decesserit ipse 

Reijnerus (dg: ipsi Yde) prefate Yde si vixerit alioquin eius heredibus 

solvet LX novos Gelre gulden monete ducis quondam Willelmi vel valorem et 

cum hoc ipse Reijnerus solvet eidem Yde si vixerit alioquin eius 

heredibus omnes expensas #{in linker marge:} per# (dg: quas) ipsam Ydam 

(dg: fecerit) #faciendas# in meliorationem aut augmentationem edificiorum 

dicte domus !predicte ad decretum duorum virorum (dg: videlicet unus ab 

ip) quorum unus a dicta Yda et alter a dicto Reijnero presentabuntur ut 

ipse Reijnerus super omnia repromisit #{in linker marge:} fiat ista 

promissio sola ; solvit Yda 3 grossos# promisit insuper dictus Reijnerus 

super omnia quod ipse (dg: ea) dictam Ydam et quoscumque heredes ac 

quecumque bona dicti quondam Henrici de Stakenborch indempnes servabit a 

vitali pensione dimidii modii siliginis quam Henricus predictus Elizabeth 

(dg: f) relicte quondam Johannis Dircs 

 

1184 f.261r. 

 tercia post Marcelli: dinsdag 19-01-1406. 

 in profesto Agnetis: woensdag 20-01-1406. 

 

BP 1184 f 261r 01 di 19-01-1406. 

soen ad eius vitam (dg: ut dicebat) solvere consuevit et tenebatur. 

Testes Heijme et Jacobus datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1184 f 261r 02 wo 20-01-1406. 

Elizabeth dvw Willelmus van Audenhoven, voor zich en voor haar minderjarige 

zuster Margareta dvw voornoemde Willelmus, maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Johannes van 

Audenhoven, zijn zoon Johannes, de broers Henricus en Rutgherus, kvw 

Willelmus van Audenboven, en Willelmus nzv voornoemde Johannes van 

Audenhoven met hun goederen. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi de Audenhoven pro se et pro Margareta 

eius sorore filia dicti quondam Willelmi annos sue pubertatis non habente 

omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes factas per 

Johannem de Audenhoven Johannem eius filium per Henricum et Rutgherum 

fratres liberos quondam Willelmi de Audenboven et per Willelmum filium 

naturalem  dicti Johannis de Audenhoven seu per eorum alterum cum 

quibuscumque bonis eorum seu alterius eorundem calumpniavit. Testes Lucas 

et Jacobus datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 261r 03 wo 20-01-1406. 

Voornoemde Elizabeth dvw Willelmus van Audenhoven, voor zich en voor haar 

minderjarige zuster Margareta dvw voornoemde Willelmus, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 9 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis te leveren, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus van 
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Audenhoven verworven had van Jacobus zv Luppertus van Heerzel. 

 

Dicta Elizabeth ut supra (dg: hereditarium) hereditariam paccionem novem 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis quam paccionem dictus quondam Willelmus de Audenhoven erga 

Jacobum filium Lupperti (dg: de p) !Lupperti de Heerzel acquisierat prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 261r 04 wo 20-01-1406. 

Thomas van de Kelder zvw Arnoldus Stamelart van de Kelder verkocht aan 

Johannes van Bladel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1407), gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde Arnoldus, gnd die Hoeve 

van Bussel, in Asten, reeds belast met de grondcijns en b-erfcijnzen 

geschat op een totaal van 14½ mud, Bossche maat. 

 

Thomas de Penu filius quondam Arnoldi Stamelart de Penu hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo !a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex quodam 

manso dicti quondam Arnoldi dicto communiter die Hoeve de Bussel sito in 

parrochia de Asten atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: 

et hereditaria paccione trium #unius et dimidii# modiorum siliginis) 
!exceptis hereditariis paccionibus ad summam quatuordecim et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco taxatis exinde prius de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes Jordanus et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 261r 05 wo 20-01-1406. 

Johannes gnd die Jode droeg over aan Arnoldus van Andel en Johannes 

Sceffenere, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, 112 oude Gelderse 

gulden, aan hem beloofd door Emondus Rover van Hellu. 

 

Johannes dictus die Jode centum et duodecim aude (dg:scilde) gulden 

Gelrie promissos sibi ab Emondo (dg: de Hellu) Rover de Hellu prout in 

litteris legitime supportavit Arnoldo de Andel et Johanni Sceffenere ad 

opus fabrice ecclesie sancti Johannis in Buscoducis simul cum litteris et 

jure promittens ratam servare. Testes Dordrecht et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 261r 06 wo 20-01-1406. 

Willelmus zvw Marselius Delien soen droeg over aan Willelmus die Zeelmeker 

zvw Egidius 3½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd op Huijsmans Beemden, 

tussen Albertus molenaar enerzijds en Wolterus Delien soen anderzijds, 

welke 3½ hont Marselius gnd Ceel Maes Delien soen had overgedragen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Marselii (dg: filii quon) Delien soen tria et 

dimidium hont terre sita in parrochia de Os in loco dicto op Huijsmans 

Beemden inter hereditatem Alberti multoris ex uno latere et inter 

hereditatem Wolteri Delien soen ex alio que tria (dg: hont) et dimidium 

hont terre Marselius dictus Ceel Maes Delien soen supportaverat dicto 

Willelmo ut dicebat (dg: s) hereditarie supportavit Willelmo die 

Zeelmeker filio quondam Egidii promittens super omnia warandiam et 

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

 

BP 1184 f 261r 07 wo 20-01-1406. 

Thomas zvw Ghisbertus Gansdoet verkocht aan mr Godefridus van Rode, tbv 

Cristina van Beest dvw Ghisbertus Hermans soen, de helft, die aan Johannes 

Wouters soen van den Bosch behoorde, van een stuk land, in Kessel, ter 

plaatse gnd opten Eftersten Eert, beiderzijds tussen erfgoed dat behoort 
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aan de kerk van Kessel, met een eind strekkend aan een zekere Peijen van 

Mameren en met het andere eind aan een gemene weg gnd die Voirbruecs 

Steghe, welke helft voornoemde Thomas gekocht had van voornoemde Johannes 

Wouters soen. De brief overhandigen aan hr Theodericus Buekentop de 

jongere. 

 

Thomas (dg: de Mameren) filius quondam Ghisberti Gansdoet medietatem que 

ad Johannem Wouters soen van den Bosch spectabat pecie terre site in 

parrochia de Kessel ad locum opten Eftersten Eert inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Kessel ex utroque latere coadiacentem 

tendentis cum uno fine ad hereditatem cuiusdam dicti Peijen de Mameren et 

cum reliquo fine ad communem plateam dictam die Voirbruecs (dg: Straet) 

Steghe quam medietatem dictus Thomas erga predictum Johannem Wouters soen 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit magistro 

Godefrido de Rode ad opus Cristine (dg: filie) de Beest filie quondam 

Ghisberti Hermans soen #supportavit# cum litteris et jure promittens 

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

(dg: Heij) Johannes et Heijme datum supra. Tradatur domino Theoderico 

Buekentop juniori. 

 

BP 1184 f 261r 08 wo 20-01-1406. 

Thomas van Mameren verkocht aan voornoemde mr Godefridus van Rode, tbv 

Cristina van Beest dvw Ghisbertus Hermans soen, de helft die aan hem 

behoort in een stuk land, in Kessel, ter plaatse gnd den Eftersten Eert, 

tussen erfgoed dat behoort aan de kerk van Kessel en erfgoed van hr 

Theodericus Buekentop priester enerzijds en erfgoed van hr Theodericus 

priester nzv voornoemde hr Theodericus anderzijds, met een eind strekkend 

aan de steeg gnd die Mijddel Eert Stege en met het andere eind aan de steeg 

gnd die Voirbroect Stege, belast met zegedijken, waterlaten en sloten die 

bij deze helft horen. De brief overhandigen aan voornoemde hr Theodericus. 

 

(dg: dictus) Thomas #de Mameren# medietatem ad se spectantem in pecia 

terre sita in parrochia de Kessel ad locum dictum den Eftersten Eert 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam #(dg: et dm)# de Kessel (dg: ex 

uno et inter hereditatem) et hereditatem domini Theoderici Buekentop 

presbitri ex uno et inter hereditatem domini Theoderici presbitri filii 

(dg: domini) naturalis dicti domini Theoderici ex alio (dg: tendente cum 

uno fine ad ut dicebat) tendente cum uno fine ad stegam dictam die 

Mijddel Eert Stege et cum reliquo fine ad stegam dictam die Voirbroect 

Stege ut dicebat hereditarie vendidit dicto magistro Godefrido #ad opus 

ut supra# promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad ipsam medietatem 

spectantibus (dg: salva). Testes datum supra. Tradatur dicto domino 

Theoderico. 

 

1184 f.261v. 

 in profesto Agnetis: woensdag 20-01-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis januarii die XX: woensdag 20-01-1406. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1406. 

 

BP 1184 f 261v 01 wo 20-01-1406. 

Hr Theodericus priester nzv hr Theodericus Buektentop priester beloofde aan 

Thomas van Mameren een n-erfcijns van 5 nieuwe gulden geld van Gelre, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft die aan hem behoort in een kamp gnd Bouwemans 

Kijnder Camp, welk kamp 6 morgen groot is en gelegen is in Kessel, ter 

plaatse gnd Voerbroeck, tussen wijlen Herbertus Truden soen enerzijds en 

Goeswinus Kerijs soen anderzijds. 

 

Dominus Theodericus (dg: filius nat) presbiter filius #naturalis# domini 

Theoderici Buektentop presbitri promisit se daturum et soluturum Thome de 
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Mameren hereditarium censum quinque novorum aureorum florenorum 

communiter nuwe gulden vocatorum monete Gelrie scilicet novem denarios 

communiter boddreger vocatos vel XIII denarios communiter aude Vlems 

vocatos pro quolibet dictorum novorum florenorum computato hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate ad ipsum spectante in campo dicto 

Bouwemans Kijnder Camp (dg: quinque) sex jugera terre continente (dg: 

tribus jugeribus terre) sito in parrochia de Kessel ad locum dictum 

Voerbroeck (dg: in campo dicto Bouwemans Kijnder Camp de quo camp re) qui 

campus situs est inter hereditatem quondam Herberti Truden sex! ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Kerijs soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes et Johannes et 

Heijme datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 261v 02 wo 20-01-1406. 

En hij kan terugkopen, in delen of geheel, gedurende 4 jaar, ingaande 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406), elke nieuwe gulden met 15 gulden van 

dezelfde waarde, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van mr Godefridus 

van Rode, Jacobus van Gheel en Petrus Buekentop bakker. 

 

Et poterit redimere #in parte vel in toto# ad spacium quatuor annorum 

festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente (dg: cum) quemlibet novum aureum florenum dicti 

census cum XV novis florenis #valorem ut supra# et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum (dg: paccio) censu anni redemptionis ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo sexto mensis januarii die XX hora vesperatum 

presentibus magistro Godefrido de Rode Jacobo de Gheel et Petro Buekentop 

pistore. 

 

BP 1184 f 261v 03 do 21-01-1406. 

Ghibo van den Broec van Rijxstel verkocht al zijn goederen aan Theodericus 

Lu. 

 

Ghibo van den Broec van Rijxstel omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata #habita et habenda# quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Lu 

promittens super habita et habenda warandiam. Testes Gheel et Jacobus 

datum in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 261v 04 wo 20-01-1406. 

Theodericus van Dijnther zvw Johannes Spijerinc van Dijnther verkocht aan 

de secretaris, tbv Elizabeth dvw Henricus van Lijt, de helft die aan hem 

behoort in 15 bunder beemd van wijlen voornoemde Johannes Spijerinc, gnd 

die Boechsche Buenre, in Veghel, over het water gnd die Aa, tussen erfgoed 

gnd die Eertsche Buenre enerzijds en de dijk gnd den Kijlsdoncsschen Dijck 

anderzijds, te weten de helft aan de kant van den Kijlsdoncschen Dijck. 

 

Theodericus de Dijnther filius quondam Johannis Spijerinc de Dijnther 

medietatem ad se spectantem in XV bonariis prati (dg: sitis) dicti 

quondam Johannis Spijerinc die (dg: Hoeghe Buenre vocatis) Boechsche 

Buenre vocatis sitis in parrochia de Vechel ultra aquam dictam die Aa 

inter hereditatem dictam die Eertsche Buenre ex uno et inter aggerem 

dictum den Kijlsdoncsschen Dijck ex alio (dg: ut i) scilicet illam 

medietatem que sita est juxta !den Kijlsdoncschen Dijck in ea quantitate 

qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit michi ad opus 

Elizabeth filie quondam Henrici de Lijt promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Egidius et Jacobus 

datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 261v 05 do 21-01-1406. 

Nijcholaus gnd Coel Bijndop zvw Goeswinus Rutten soen verkocht aan 
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Rutgherus Wolf, tbv Henricus Wolf, Goeswinus, Gerardus en Margareta, kv 

voornoemde Rutgherus door hem verwekt bij wijlen Aleijdis dvw voornoemde 

Goeswinus Rutten soen, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 bunder broekland, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, naast de plaats gnd Teijndvelts, tussen 

Henricus Bruijstens enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns en een b-erfcijns van 11 schelling gemeen paijment. De 

brief overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Nijcholaus dictus Coel Bijndop filius quondam Goeswini Rutten soen 

hereditarie vendidit Rutghero Wolf ad opus Henrici Wolf Goeswini Gerardi 

fratrum et Margarete eorum sororis liberorum dicti Rutgheri ab ipso et 

quondam Aleijde filia dicti quondam Goeswini Rutten soen pariter 

genitorum hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quatuor 

bonariis terre paludialis sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Eijlde juxta locum dictum Teijndvelts inter hereditatem Henrici 

Bruijstens ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditario censu XI solidorum communis 

pagamenti prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et 

Jacobus in festo Agnetis. Tradatur dicto Rutghero. 

 

BP 1184 f 261v 06 do 21-01-1406. 

Willelmus zvw Willelmus Scilder machtigde zijn broer Gerardus Scilder zijn 

renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Scilder dedit et contulit Gerardo 

Scilder suo fratri potestatem monendi suos redditus census et pacciones 

et quecumque sua credita que sibi debentur et debebuntur et bona sua 

regendi usque ad revocationem. Testes Dordrecht et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 261v 07 do 21-01-1406. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan Nijcholaus van Luijssel 

en Walterus van den Loe zvw Walterus van den Loe, voor een periode van 12 

jaar, een stuk moer, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Stalbergven, tussen de 

waterlaat enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan 

moer dat behoort aan Rodolphus bv voornoemde Henricus. De ondergrond zal 

behoren aan de villa van Oisterwijk net zoals andere erfgoederen gnd 

Stalbergven die wijlen voornoemde Godescalcus verworven had van de villa 

van Oisterwijk. De brief overhandigen aan Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont (dg: medietatem) peciam 

(dg: -e) terre dictam moer site! in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Stalberchvenne inter aqueductum ex uno et inter communitatem ex 

alio tendentem cum uno fine ad terram moer vocatam ad Rodolphum fratrem 

dicti Henrici pertinentem ut dicebat legitime vendidit Nijcholao de 

Luijssel et Waltero van den Loe filio quondam Walteri van den Loe (dg: 

pro) ab eisdem tenendam et effodiendam ad spacium XII annorum proxime 

futurorum promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

annexa conditione quod fundus (dg: po) pertinebit ad villam de Oesterwijc 

simili hereditatibus Stalberchvenne vocatis quas dictus quondam 

Godescalcus erga villam de Oesterwijc acquisierat. Testes datum supra. 

Tradatur Nijcholao. 

 

BP 1184 f 261v 08 do 21-01-1406. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel en Walterus van den Loe zvw Walterus van 

den Loe beloofden aan voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 90 

nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 
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Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dicti Nijcholaus et Walterus promiserunt indivisi super omnia dicto 

Henrico XC novos gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 261v 09 do 21-01-1406. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel en Walterus van den Loe zvw Walterus van 

den Loe beloofden aan voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 60 

nieuwe gulden van dezelfde waarde, met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-

1408), hetzelfde bedrag met Lichtmis over 3 jaar (za 02-02-1409) en 

hetzelfde bedrag met Lichtmis over 4 jaar (zo 02-02-1410) te betalen. 

Opstellen in 3 brieven. 

 

Fiet 3s littere. 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico LX novos 

gulden similis valoris a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

et tantum a purificationis proxime futuro ultra 3s annos et tantum a 

purificationis proxime futuro ultra (dg: 3s) #quatuor# annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.262r. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis januarii die XXI: donderdag 21-01-1406. 

 

BP 1184 f 262r 01 do 21-01-1406. 

Godefridus Vos zvw Godefridus Vos van Beilver verkocht aan Henricus van 

Laerhoven zvw Nijcholaus van Laerhoven een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

land, gnd dat Konterken, deels heide en deels akkerland, in Esch, tussen 

Johannes Godevarts soen van Broechoven enerzijds en Johannes Denkens soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 5½ lopen rogge aan Anselmus 

Wijtmans soen. 

 

Godefridus Vos filius quondam Godefridi Vos de Beilver hereditarie 

vendidit Henrico de Laerhoven filio quondam Nijcholai de Laerhoven 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis #Domini# et in Busco tradendam ex pecia (dg: 

terre) terre (dg: s) dicta dat Konterken partim terre mericalis et partim 

terre arabilis sitam in parrochia de (dg: Wael) Essche (dg: ad) inter 

hereditatem Johannis Godevarts soen de Broechoven ex uno et inter 

hereditatem Johannis Denkens soen ex alio ut dicebat promittens supper 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione quinque et dimidii lopinorum siliginis (dg: mensure 

de exinde prius so) Anselmo Wijtmans soen exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes Lu et Gheel datum in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 262r 02 do 21-01-1406. 

(dg: Ard). {Hierna is ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 262r 03 do 21-01-1406. 

Arnoldus Grotart droeg over aan Nijcholaus Godekens soen en Henricus 

Ghijssellen soen, tbv de H.Geest in Oss, een b-erfpacht van 10 lopen rogge, 

Bossche maat, op de molen van Oss te leveren, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit 1½ morgen land, in Berghem, tussen 

een gemene steeg enerzijds en Arnoldus van den Vlasvenne anderzijds, welke 

pacht voornoemde Arnoldus gekocht had van Henricus van den Locht. Van deze 

10 lopen is één lopen voor een b-erfpacht van 1 lopen rogge, die voornoemde 

Arnoldus aan voornoemde H.Geest moet leveren, waarvan voornoemde Arnoldus 

Grotart vanaf nu ontlast is. Van voornoemde pacht van 10 lopen zullen de 
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procuratores van voornoemde H.Geest elk jaar 9 lopen rogge verdelen tbv de 

armen in Oss. 

 

Arnoldus Grotart hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et supra 

molendinum de Os tradendam ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in 

parrochia de Berchen inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Vlasvenne ex alio quam paccionem dictus Arnoldus erga 

Henricum van den Locht emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao Godekens soen et Henrico (dg: Ghise) Ghijssellen 

soen ad opus mense sancti spiritus in Os cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

annexa conditione quod dicta (dg: Arnoldus Grotart mediante) mensa sancti 

spiritus unum lopinum siliginis hereditarie paccionis de paccione 

predicta tenebit et levabit pro hereditaria paccione unius lopini 

siliginis quam dictus Arnoldus ipsi mense solvere tenetur et exnunc 

deinceps ipse Arnoldus Grotart a solutione huiusmodi paccionis erit 

quitus item quod (dg: di) procuratores pro tempore dicte mense singulis 

annis distribuent de paccione predicta pauperibus domesticis in Os IX 

lopinos siliginis. Testes Lu et Gheel datum in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 262r 04 do 21-01-1406. 

Gerlacus die Vorster van Erpe verkocht aan Rodolphus Tolinc een stuk heide, 

in Oss, ter plaatse gnd Rijsvenne, tussen Johannes Gruijter van Os 

enerzijds en Johannes Baudens soen anderzijds. Verkoper beloofde garantie 

onder verband van alle goederen van wijlen Johannes Roelen soen die nu aan 

hem behoren. 

 

Solvit II boddreger. 

Gerlacus die Vorster van Erpe peciam terre mericalis sitam in parrochia 

de Os ad locum dictum Rijsvenne inter hereditatem Johannis Gruijter de Os 

ex uno et inter hereditatem !hereditatem Johannis Baudens soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Rodolpho Tolinc promittens sub obligatione 

omnium bonorum (dg: om) quondam Johannis Roelen soen nunc ad dictum 

venditorem spectantium warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 262r 05 do 21-01-1406. 

De broers Wijtmannus, Franco en Johannes, kvw Willelmus Grieten soen, gaven 

uit aan Johannes Stert zv Arnoldus Stert een stuk land, 6 lopen minus 8 

roeden groot, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, ter plaatse gnd 

Velthoven, in een erfgoed, gnd Huijnkens Brake, dat gelegen is tussen 

Paulus van der Schueren enerzijds en Paulus zvw voornoemde Willelmus 

anderzijds en met beide einden strekt aan erfgoed van Marselius van den 

Laer; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, met 

Lichtmis op voornoemd stuk land te leveren, voor het eerst over een jaar 

(wo 02-02-1407). 

 

Duplicetur. Solverunt fratres. Solvit Stert II boddreger. 

(dg: Wijtmannus) Wijtmannus Franco et Johannes fratres liberi quondam 

Willelmi Grieten soen #peciam terre# sex lopinatas terre minus VIII 

virgatas #continentem# sitas! in parrochia de Tilborch ad locum dictum 

Westilborch in loco dicto Velthoven in hereditate dicta (dg: Ve) 

Huijnkens Brake inter hereditatem Pauli van der Schueren ex uno et inter 

hereditatem Pauli filii quondam Willelmi predicti !tendente cum utroque 

fine ad hereditatem (dg: Willelmi) #Marselii# van den Laer ut dicebant 

(dg: promittentes) !ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

Stert filio (dg: quondam) Arnoldi Stert ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis danda dicto Franconi et 

Johanni fratribus ab alio purificationis et pro primo termino a 

purificationis !ultra annum et supra peciam terre predictam tradenda ex 
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(dg: pecia terre pred) ex pecia predicta promittentes indivisi super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 262r 06 do 21-01-1406. 

De broers Jordanus Vos en Johannes Vos, kv Godefridus Vos van Beilver, 

verkochten aan Nijcholaus Ackerman een n-erfpacht 3 mud rogge, Bossche 

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

(wo 02-02-1407), gaande uit (1) een stuk land van voornoemde Jordanus, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Engbertus gnd Emken van den 

Hezeacker enerzijds en hr Walterus van Beke priester anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Heghede, van voornoemde Johannes, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen voornoemde Godefridus Vos enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Jordanus #Vos# et Johannes #Vos# fratres liberi (dg: quondam Joh) 

Godefridi Vos de Beilver hereditarie vendiderunt Nijcholao Ackerman 

hereditariam paccionem trium modiorum mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicti Jordani 

sita in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Engberti dicti Emken van den Hezeacker ex uno et inter hereditatem domini 

Walteri de Beke presbitri ex alio atque ex pecia terre dicta die Heghede 

dicti Johannis sita in parrochia (dg: pre) et loco predictis inter 

hereditatem dicti Godefridi Vos ex uno et inter communem viam ex alio ut 

dicebant promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Jorden et 

Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 262r 07 do 21-01-1406. 

En zij of hun efgenamen mogen de pacht terugkopen gedurende 3 jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406) met 95 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Jacobus van Gheel 

en zijn broer Arnoldus van Gheel. 

 

Et poterit redimere ipsi vel eorum heredes ad spacium trium annorum 

festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto 

spacio  pendente cum XCV novis Gelre gulden vel valorem et cum 

arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. 

Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis januarii die XXI hora (dg: no) 

vesperarum presentibus Jacobo de Gheel et Arnoldo de Gheel suo fratre. 

 

1184 f.262v. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1406. 

 

BP 1184 f 262v 01 do 21-01-1406. 

Nijcholaus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken droeg over aan Johannes zvw 

Arnoldus Ghenen soen van Geffen een kamp, in Nistelrode, aan het eind van 

een erfgoed gnd Scomlaer, zoals dit kamp omgraven is, welk kamp Arnoldus 

Ghisellen soen verkregen had van de verdelers gnd gemeijnt sleger van 

Nistelrode, en welk kamp nu aan voornoemde Nijcholaus behoort. Zodra 

voornoemde Nijcholaus voornoemde Johannes ontlast zal hebben van 22 mud 

haver en 20 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde Nijcholaus en Johannes 

beloofd hadden aan Willelmus die Bruijn, dan zal voornoemde Johannes 

voornoemde brieven overhandigen aan voornoemde Nijcholaus. 

 

(dg: Arn?) Nijcholaus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

quendam campum situm in parrochia de Nijsterle ad finem hereditatis dicte 

Scomlaer prout huiusmodi campus ibidem situs est et circonfossatus quem 
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campum Arnoldus Ghisellen soen erga divisores communiter dictos gemeijnt 

sleger de Nijsterle acquisierat ut dicebat (dg: hereditarie) et quem 

campum dictus Nijcholaus ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione !postquam dictus Nijcholaus quitaverit predictum Johannem a 

XXII modiis avene et a XX novis Gelre gulden quas avenam et pecuniam 

dicti Nijcholaus et Johannes Willelmo die Bruijn #promiserant# ut dicebat 

quod tunc dictus Johannes presentes litteras tradet et resignabit 

Nijcholao predicto. Testes Jorden et Gheel datum in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 262v 02 do 21-01-1406. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Henricus Gruijter 

nzvw Leonius van Langvelt 16 Franse kronen of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe promisit super omnia 

Henrico Gruijter filio (dg: q) naturali quondam Leonii de Langvelt XVI 

Vrancrijc cronen vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 262v 03 do 21-01-1406. 

Lambertus van Mijddelrode smid verkocht aan Johannes zvw Rutgherus Alarts 

soen 2 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen Petrus 

Witmeri en zijn broer Bernardus enerzijds en Petrus Bussche anderzijds, 

belast met een b-erfrente van 10 kapoenen aan het klooster van Sint-Clara 

in Den Bosch. 

 

Solvit. 

Lambertus de Mijddelrode faber duo bonaria prati sita in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum Lengsbroec inter hereditatem Petri Witmeri et 

Bernardi eius fratris ex uno et inter hereditatem Petri Bussche ex alio 

(dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Rutgheri Alarts soen promittens super 

omnia (dg: wa) habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario redditu X caponum conventui sancte Clare in Busco 

exinde solvendo. Testes Dordrecht et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 262v 04 do 21-01-1406. 

Ghisbertus en Jutta, kvw Johannes Bliecke van Berkel, verkochten aan 

Gerardus zvw Nijcholaus Toijts (1) 6 lopen roggeland, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd die Lange Braken, tussen hr Willelmus 

Custer priester enerzijds en Gerardus van Eersel anderzijds, (2) 2 lopen 

roggeland, met afscheidingen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter 

plaatse gnd in die Wild Braken, beiderzijds tussen voornoemde hr Willelmus 

Custer priester, welke 6 lopen en 2 lopen wijlen voornoemde Johannes 

Bliecke in pacht verkregen had van Godefridus Vleminc, belast met de pacht 

in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Ghisbertus et Jutta liberi quondam Johannis Bliecke de Berkel cum tutore 

sex lopinatas terre siliginee sitas in parrochia de Oesterwijc in loco 

dicto Berkel in loco dicto die Lange Braken inter hereditatem domini 

Willelmi Custer presbitri ex uno et inter hereditatem Gerardi de Eersel 

ex alio atque duas lopinatas terre siliginee cum suis sepibus sitas in 

parrochia predicta in dicto loco Berkel vocato in loco dicto in die Wild 

Braken inter hereditates dicti domini Willelmi Custer presbitri ex 

utroque latere coadiacentes quas sex lopinatas et duas lopinatas terre 

dictus quondam Johannes Bliecke erga Godefridum Vleminc ad pactum 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Gerardo filio 

quondam Nijcholai (dg: Coijts) Toijts supportaverunt cum litteris et jure 
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promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et (dg: imp) impetitionem ex parte eorum et dicti quondam 

Johannis Blijeck et suorum heredum deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 262v 05 do 21-01-1406. 

Voornoemde Ghisbertus en Jutta, kvw Johannes Bliecke van Berkel, verkochten 

aan voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus Toijts een stuk land, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd in de Langhe Brake, tussen 

Godefridus Vleminc nu Johannes Blijecke enerzijds en Johannes Lijsbethen 

soen anderzijds, aan voornoemde Johannus in pacht uitgegeven door Gerardus 

van Eersel. 

 

Solvit. 

Dicti venditores cum tutore peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc 

in loco dicto Berkel ad locum dictum in de Langhe Brake inter hereditatem 

Godefridi Vleminc (dg: ex uno et inter he) nunc ad Johannem Blijecke 

spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis Lijsbethen soen ex alio 

datam ad pactum (dg: Nij) Johanni predicto a Gerardo de Eersel prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Gerardo predicto promittentes cum tutore 

(dg: ?in) ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 262v 06 do 21-01-1406. 

Wijtmannus zvw Willelmus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Wijtmannus filius quondam Willelmi Grieten soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 262v 07 do 21-01-1406. 

Voornoemde koper Gerardus zvw Nijcholaus Toijts beloofde aan voornoemde 

verkopers Ghisbertus en Jutta, kvw Johannes Bliecke van Berkel, een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, op het leven van Aleijdis wv 

Johannes Blijeck, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, voor het eerst 

met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406), gaande uit voornoemde erfgoederen. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis venditoribus 

vitalem pensionem dimidii !siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam Aleijdis relicte quondam Johannis Blijeck et non ultra 

purificationis #et supra [heredita]tes infrascriptas tradendam# et pro 

primo termino purificationis proxime futuro ex hereditatibus omnibus 

predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 262v 08 do 21-01-1406. 

Johannes Groet van Herlaer ev Hilla dvw Adam van Mierde droeg over aan 

Henricus, Arnoldus en Elizabeth, nkvw hr Arnoldus van Ghemert priester, een 

stuk land, 4 lopen rogge groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, 

tussen Jordanus zvw Theodericus Roefs soen enerzijds en Hadewigis dvw 

Johannes van den Eijnde anderzijds, aan voornoemde Adam verkocht door 

Lambertus van den Hanenberch. De brief overhandigen aan Theodericus 

Godscalcs. 

 

Solvit. 

Johannes Groet (dg: ma) de Herlaer maritus et tutor legitimus Hille sue 

uxoris filie quondam Ade de Mierde peciam terre quatuor lopinos siliginis 

in semine capientem sitam in parrochia de Scijnle ad locum dictum Delscot 

inter hereditatem Jordani filii quondam Theoderici Roefs soen ex uno et 

inter hereditatem Hadewigis filie quondam Johannis van den Eijnde ex alio 

venditam (dg: sibi) dicto (dg: domino) Ade a Lamberto van den Hanenberch 

prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) supportavit Henrico Arnoldo 
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et Elizabeth (dg: li) pueris naturalibus domini quondam Arnoldi de 

Ghemert presbitri promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Tradatur littera Theoderico 

Godscalcs. 

 

BP 1184 f 262v 09 do 21-01-1406. 

Godefridus nzvw Arnoldus van Erpe zvw Godefridus van Erpe verkocht aan 

Willelmus nzv Johannes van Mijddengael een n-erfpacht van 20 lopen rogge, 

maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1407), gaande uit 3½ bunder beemd, in Veghel, ter plaatse 

gnd der Monic Hoeve, tussen jkvr Bela van Os enerzijds en de beemden, 

{f.263r} gnd die Gemeijn Buenre, anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 1 Hollandse gulden en 1 Hollandse plak. 

 

Godefridus filius naturalis quondam Arnoldi de Erpe filii quondam 

Godefridi de Erpe hereditarie vendidit Willelmo filio naturali Johannis 

de Mijddengael hereditariam paccionem XX lopinorum siliginis mensure de 

Vechel solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in (dg: V) Vechel tradendam 

ex tribus et dimidio bonariis prati sitis in parrochia de Vechel ad locum 

dictum der Monic Hoeve inter hereditatem domicelle Bele de Os ex uno et 

inter prata 

 

1184 f.263r. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis januarii die XXI: donderdag 21-01-1406. 

 in crastino Agnetis: vrijdag 22-01-1406. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1406. 

 

BP 1184 f 263r 01 do 21-01-1406. 

dicta die Gemeijn Buenre ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: u) 

hereditario censu unius Hollant gulden et unius Hollant plack exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Lu datum in 

festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 263r 02 do 21-01-1406. 

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

02-02-1406), met 54 nieuwe Gelderse gulden, 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 Gerlacus van 

Gemert priester, Johannes van Mijddegael en Johannes Bloijs. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

LIIII novis Gelre gulden scilicet XIII aude Vlems (dg: vel IX boddreger) 

pro quolibet gulden computato et cum arrestadiis si que fuerint et cum 

paccione anni redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

januarii die XXI hora (dg: non) vesperarum presentibus domino Gerlaco de 

Gemert presbitro Johanne de Mijddegael et Johanne Bloijs. 

 

BP 1184 f 263r 03 do 21-01-1406. 

Johannes Bloijs droeg over aan Yda wv Albertus van den Dijck zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Yda gekomen waren na 

overlijden van haar zuster Luijtgardis ev Johannes Bloijs. 

 

Johannes Bloijs usufructum sibi competentem in omnibus et singulis bonis 

que Yde relicte quondam Alberti van den Dijck de morte quondam (dg: 

Luijtgardis sue uxoris sue sororis) #Luijtgardis sue sororis# uxoris olim 

Johannis Bloijs successione sunt advoluta ut dicebat legitime supportavit 

Yde predicte promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263r 04 vr 22-01-1406. 

Voornoemde Yda wv Albertus van den Dijck droeg alle voornoemde goederen 

over aan voornoemde Johannes Bloijs. Voornoemde Yda en met haar Johannes, 

zv voornoemde Yda en wijlen Albertus, beloofde lasten van hun kant af te 

handelen. 

 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 263r 04 en 05}. 

Dicta Yda cum tutore dicta omnia bona hereditarie supportavit dicto 

Johanni Bloijs promittentes dicta Yda et cum eo Johannes filius dictorum 

Yde et quondam Alberti super habita et habenda (dg: warandiam) ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lu et Jacobus 

datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 263r 05 vr 22-01-1406. 

Johannes van Vessem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vessem filius quondam !prebuit et reportavit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 263r 06 za 02-01-1406. 

Egidus Zecker de jongere verhuurde aan Everardus van den Bruggen een huis 

en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van 

Johannes Bars enerzijds en erfgoed van Theodericus Mertens soen anderzijds, 

voor een periode van 12 jaar, per jaar voor 6 nieuwe gulden, 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan te betalen. Een brief voor 

Everardus. 

 

Solvit. 

Egidus Zecker junior domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum Aude 

Huls inter hereditatem Johannis Bars ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Mertens soen ex alio ut dicebat locavit Everardo van den 

Bruggen ab eodem ad spacium XII annorum proxime futurorum possidendam 

anno quolibet dictorum XII annorum pro VI novis gulden scilicet XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato dandis sibi ab alio quolibet dictorum 

XII annorum nativitatis Johannis promittens super omnia ratam servare 

(dg: et). Testes Dordrecht et Lu datum #in crastino circumcisionis#. Et 

una pro Everardo. 

 

BP 1184 f 263r 07 do 21-01-1406. 

Heijlwigis Spijkers maande 3 achterstallge jaren van een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan haar verkocht door 

Willelmus Mijnnemeer. 

 

Heijlwigis Spijkers hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a 

Willelmo Mijnnemeer prout in litteris monuit de 3 annis. Testes (dg: 

datum) Dordrecht et Lu datum in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 263r 08 do 21-01-1406. 

Johannes van Erpe zvw Johannes van Erpe handschoenmaker droeg over aan 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini 100 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 

gulden gerekend, die Marselius zv Rodolphus Knoep van Driel en Engbertus 

Gerijts soen van Driel aan hem moeten betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Erpe filius quondam Johannis de Erpe cijrothecarii centum 

novos aureos florenos communiter nuwe gulden vocatos scilicet (dg: XIII 

aude) IX boddreger pro quolibet gulden computato quos Marselius filius 

Rodolphi Knoep de Driel #{in linker marge:} et Engbertus# #Gerijts soen 
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van Driel# sibi solvere tenentur legitime supportavit Gerardo filio 

naturali quondam Willelmi Eelkini. Testes (dg: datum supra) Dordrecht et 

Heijm datum supra. 

 

BP 1184 f 263r 09 vr 22-01-1406. 

Yda wv Albertus van den Dijck verkocht aan Johannes Bloijs 1/9 deel dat aan 

haar behoort in de helft van alle erfgoederen en erfelijke goederen, die 

aan Lambertus Lemmens soen gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

waarin voornoemde Lambertus Lemmens soen was overleden, van welke helft 

Raso gnd Raes Jans soen, Johannes zvw Arnoldus Lemmens soen en Lambertus 

Spapen afstand hadden gedaan tbv Godefridus van den Werve, Henricus van 

Eel, Egidius Moelner, Johannes van den Eijnde en zijn broers Wijtmannus en 

Petrus van den Eijnde, voornoemde Yda en Lambertus zv Johannes van den 

Yvenlaer. Voornoemde Yda en met haar haar zoon Johannes beloofden lasten 

van hun kant af te handelen. 

 

Yda relicta quondam Alberti van den Dijck cum tutore nonam partem ad se 

spectantem in medietate omnium hereditatum et bonorum hereditariorum que 

Lamberto Lemmens soen de morte quondam parentum eiusdem Lamberti 

successione fuerant advoluta in quibus ipse Lambertus Lemmens soen 

decessit quocumque locorum consistentium sitarum aut solvendarum (dg: 

quam medietatem) super qua medietate Raso dictus Raes Jans soen Johannes 

filius quondam Arnoldi Lemmens soen et Lambertus Spapen ad opus Godefridi 

van den Werve Henrici de Eel Egidii Moelner Johannis van den Eijnde 

Wijtmanni et Petri van den Eijnde fratrum eiusdem Johannis et ad opus 

dicte Yde et Lamberti filii Johannis van den Yvenlaer hereditarie 

renunciaverant prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Bloijs 

promittentes cum tutore et cum ea Johannes eius filius indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Lu et Jacobus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 263r 10 vr 22-01-1406. 

Johannes van Vessem zvw Theodericus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vessem filius quondam Theoderici prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263r 11 vr 22-01-1406. 

Willelmus Broet zv Willelmus Broet verkocht aan Jacobus Duncop een 

n-erfcijns van 60 oude Franse schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

(1) een huis en erf van voornoemde Willelmus verkoper, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Henricus Hadewigen bontwerker enerzijds en 

erfgoed van wijlen Nijcholaus Baudekens soen anderzijds, (2) alle goederen 

die aan Hilla, ev voornoemde Willelmus en dvw Arnoldus Avemari, gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Hilla, welke goederen aan 

voornoemde Willelmus gekomen waren na erfdeling tussen hem en andere kvw 

voornoemde Arnoldus, (3) alle andere goederen van voornoemde verkoper. 

 

Willelmus Broet filius (dg: quon) Willelmi Broet hereditarie vendidit 

Jacobo Duncop hereditarium censum LX aude scilde Francie solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et area (dg: dicti) cum suis 

attinentiis dicti Willelmi venditoris sita in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Henrici Hadewigen pellificis ex uno et inter 

hereditatem quondam Nijcholai Baudekens soen ex alio atque ex omnibus et 

singulis bonis que Hille uxori (dg: s) dicti Willelmi filie #quondam 

Arnoldi Avemari de morte# (dg: dicti) quondam parentum eiusdem Hille 

successione fuerant advoluta (dg: que dicto Willelmo mediante) quocumque 

locorum consistentia sive sita que bona dicto Willelmo mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et alios liberos dicti quondam 

Arnoldi cesserant in partem ut dicebat atque ex omnibus aliis bonis (dg: 

dicti) hereditariis dicti venditoris quocumque locorum consistentibus 
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sive sitis promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263r 12 vr 22-01-1406. 

Gerardus en Agnes, kvw Henricus van Amerzoijen, verzochten aan hun moeder 

Agnes wv voornoemde Henricus en Henricus van Beke ev voornoemde Agnes om 

toestemming te mogen gaan buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van 

voornoemde Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes; en zij verleenden hen die 

toestemming. 

 

Gerardus et Agnes liberi quondam Henrici de Amerzoijen (dg: et) instanter 

petierunt ab Agnete eorum matre relicta dicti quondam Henrici et ab 

Henrico de Beke marito dicte Agnetis licenciam !licenciam exeundi et 

essendi extra domum convictum et expensos dictorum Henrici de Beke et 

Agnetis eius uxoris et ipsi dederunt sibi licenciam etc ut in forma. 

Testes Gheel et Heijme datum in crastino Agnetis. 

 

1184 f.263v. 

 in crastino Agnetis: vrijdag 22-01-1406. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 30-01-1406. 

 

BP 1184 f 263v 01 vr 22-01-1406. 

Willelmus Broet de jongere gaf uit aan Constantinus gnd Corstans Benart een 

huis en erf van wijlen Mijchael die Lange, in Den Bosch, aan de 

Kleerherstellersstraat, achter het huis en erf van voornoemde Willelmus, 

tussen erfgoed van Gerardus zvw Conrardus Writer enerzijds en erfgoed van 

wijlen Clarissia gnd Cleerken anderzijds, achter strekkend aan de muur van 

voornoemde Willelmus, met ertussen een stukje ledig erfgoed dat aan 

voornoemde Willelmus behoort ter breedte van ¾ voet en ter lengte van 

voornoemde muur, met de beerput die daar ondergronds is gebouwd naast 

voornoemde muur; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 50 

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

Kerstmis. Voornoemd sukje ledig erfgoed zal altijd ledig blijven, maar 

voornoemde Willelmus mag erop met zijn gebouwen, die er staan of zullen 

staan, afwateren. 

 

(dg: notum sit universis quod cum) Willelmus Broet #junior# domum et 

aream quondam Mijchaelis die Lange sitam in Busco ad vicum reparatorum 

veterum vestium retro domum et aream dicti Willelmi inter hereditatem 

Gerardi filii quondam Conrardi Writer ex uno et inter hereditatem quondam 

Clarissie dicte Cleerken ex alio tendentem retro ad murum dicti Willelmi 

quadam #particula# vacua hereditatis tres quartas partes unius pedate in 

latitudine continente ad dictum Willelmum spectante et ad longitudinem 

dicti muri tendente interiacente (dg: ..) simul cum cloaca fundata sub 

terra contigue juxta murum predictum prout ibidem (dg: fo) fundata est et 

constructa ut dicebat dedit ad hereditarium censum Constantino dicto 

Corstans Benart ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu L 

solidorum monete dando sibi ab alio mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali annexa conditione quod 

dicta particula vacue hereditatis permanebit ibidem perpetue vacua sed 

ipse Willelmus cum suis edificiis edificatis et edificandis perpetue 

poterit scillare supra particulam terre predictam. Testes Dordrecht et 

Jorden datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 263v 02 vr 22-01-1406. 

Voornoemde Constantinus beloofde aan voornoemde Willelmus 11 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 4 pond geld met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 
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Dictus Constantinus promisit super omnia dicto Willelmo XI Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem et (dg: X) quatuor libras monete ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263v 03 vr 22-01-1406. 

Voornoemde Constantinus beloofde aan voornoemde Willelmus 11 Hollandse 

gulden voornoemd geld of de waarde en 3 pond geld met Kerstmis over een 

jaar (zo 25-12-1407) te betalen. 

 

Dictus Constantinus promisit super omnia dicto Willelmo XI Hollant gulden 

dicte monete vel valorem et tres libras monete a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263v 04 vr 22-01-1406. 

Voornoemde Constantinus beloofde aan voornoemde Willelmus 11 Hollandse 

gulden als hierboven en 40 schelling met Kerstmis over 2 jaar (di 25-12-

1408) te betalen. 

 

Dictus Constantinus promisit super omnia dicto Willelmo XI Hollant gulden 

#ut supra# et XL solidos a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263v 05 vr 22-01-1406. 

Voornoemde Constantinus beloofde aan voornoemde Willelmus 11 Hollandse 

gulden als hierboven en 20 schelling met Kerstmis over 3 jaar (wo 25-12-

1409) te betalen. 

 

Dictus debitor promisit super omnia dicto Willelmo XI Hollant gulden ut 

supra et XX solidos a nativitatis Domini proxime futuro ultra 3s annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263v 06 vr 22-01-1406. 

Willelmus zv Willelmus Broet bontwerker droeg over aan Jacobus Duncop een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Engbertus van Arle mesmaker 

beloofd had aan eerstgenoemde Willelmus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus Broet die nu 

behoren aan voornoemde Engbertus. 

 

Willelmus filius Willelmi Broet #pellificis# hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Engbertus de Arle cultellifex 

promiserat se daturum et soluturum primodicto Willelmo hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex omnibus et singulis bonis 

dicti Willelmi Broet pellificis nunc ad dictum Engbertum spectantibus 

prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo Duncop cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere ex 

parte sui. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263v 07 za 30-01-1406. 

Tielmannus Willems soen verhuurde aan Henricus Pas zvw Henricus Pas van 

Vlijmen een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de dijk van de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Hermannus Oeden soen enerzijds en erfgoed 

van Gerardus die Becker anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

de dichtstbij gelegen stroom aldaar achter voornoemd huis, voor een periode 

van 6 jaar, ingaande Sint-Jan-Baptist aanstaande (do 24-06-1406), voor 11 

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

gerekend, eens in gereed geld aan voornoemde Tielmannus te betalen met 

Sint-Jan in het laatste jaar (vr 24-06-1412?). Voornoemde Tielmannus zal 

het huis onderhouden in dak en wanden. Zou voornoemde Henricus gedwongen 

zijn andere lasten te betalen die uit het voornoemde gaan, of zou 

voornoemde Tielmannus het huis niet onderhouden, dan zal voornoemde 

Henricus die lasten betalen en het huis laten herstellen en dan zal 
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voornoemde Henricus voornoemd huis bezitten totdat voornoemde Henricus een 

even groot bedrag verschuldigd zou zijn aan voornoemde Tielmannus als die 

het voornoemde verhuurd zou hebben aan voornoemde Henricus voor een bedrag 

van 11 gulden van voornoemde waarde per jaar. 

 

Tielmannus Willems soen domum et aream ac ortum sitos in Busco ad aggerem 

vici Vuchtensis inter hereditatem Hermanni Oeden soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi die Becker ex alio tendentes a communi platea (dg: d) 

ad #proximorem# communem aquam retro dictam domum fluentem ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Henrico (dg: Pas #Bije) Pas# filio quondam 

Henrici Pas #de Vlijmen# ab eodem Henrico ad spacium sex annorum festum 

nativitatis beati Johannis baptiste proxime futurum sine medio sequentium 

pro XI nu Gelre !scilicet IX boddreger vel X Vlems placken pro quolibet 

gulden computato dandis dicto Tielmanno semel in paratis scilicet in 

festo nativitatis beati Johannis in ultimo anno dictorum sex annorum 

futuro promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia tali conditione quod dictus 

Tielmannus dictam domum in bona dispositione et laudabili dispostione 

servabit de tecto et parietibus dicto spacio durante et si contingat 

dictum {?dg: -s} Henricum (dg: dampna sustinere occacione aliorum onerum) 

#compelli via juris (dg: aut alias) ad solvendum alia onera# ex premissis 

solvenda aut si idem Tielmannus dictam domum non servaverit dicto spacio 

durante in bona dispositione quod tunc dictus Henricus huiusmodi onera 

solvet et dictam domum reparari faciet et quod extunc de cetero dictus 

Henricus dictam domum possidebit (dg: quousque in defalcationem huiusmodi 

onerum et expensorum) donec et quousque idem Henricus (dg: tantum) in 

tanta suma! pecunie teneretur dicto Tielmanno si idem (dg: Henricus) 

Tielmannus dicto Henrico (dg: dicto) premissa locasset quolibet anno pro 

XI florenis dicte valoris possidendam prout dictus Tielmannus recognovit 

et super habita et habenda dicto Henrico repromisit. Testes Jorden et Lu 

datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 263v 08 za 30-01-1406. 

Voornoemde Henricus Pas zvw Henricus Pas van Vlijmen beloofde aan 

voornoemde Tielmannus 54½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Tielmanno LIIII et dimidium nu 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemse placken pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 263v 09 do 28-01-1406. 

Johannes van Best zvw Ghibo van Best droeg over aan Bernardus Witmeri 

Wennemaers soen een b-erfcijns van 4 pond geld, die Theodericus zvw 

Lambertus van den Hovel beloofd had aan hr Henricus van Best priester, een 

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

een huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten 

de poort van wijlen Johannes Pijnappel, tussen erfgoed van Nijcholaus van 

Boekel enerzijds en erfgoed van Henricus Menneken anderzijds, strekkend 

{f.264r} achterwaarts tot aan de sloot gnd Muntelkens Grave, welk huis en 

erf met een voet als osendrup richting erfgoed van voornoemde Nijcholaus en 

met de osendrup richting erfgoed van voornoemde Henricus Menneken 

voornoemde Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel in cijns verkregen had 

van voornoemde hr Henricus van Best, en welke cijns voornoemde Johannes nu 

bezit. Voornoemde Bernardus zal aan het kapittel in Den Bosch een 

b-erfcijns van 12 schelling minus 3 penning betalen, welke cijns voornoemd 

kapittel uit voornoemd huis en erf beurt, zó dat voornoemde Johannes en 

erfg vw voornoemde hr Henricus daarvan geen schade ondervinden, zoals 

voornoemde Bernardus dat op verband van voornoemde cijns van 4 pond 
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beloofde. 

 

Johannes (dg: fi) de Best filius quondam Ghibonis de (dg: Beste) #Best# 

hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: solvendum) #quem 

Theodericus filius quondam Lamberti van den Hovel promisit se daturum 

domino Henrico de Best presbitro# hereditarie mediatim Domini et mediatim 

(dg: dicti) Johannis ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis extra portam quondam Johannis Pijnappel inter hereditatem 

Nijcholai de Boekel ex uno et hereditatem Henrici Menneken ex alio 

tendente 

 

1184 f.264r. 

 quinta post conversionis Pauli: donderdag 28-01-1406. 

 in crastino Vincentii: vrijdag 22-01-1406. 

 sabbato post Agnetis: zaterdag 23-01-1406. 

 in festo conversionis Pauli: maandag 25-01-1406. 

 

BP 1184 f 264r 01 do 28-01-1406. 

retrorsum ad fossatum dictum Muntelkens Grave quam domum et aream cum uno 

pedata pro #suo# stillicidio in latere versus hereditatem dicti Nijcholai 

et cum stillicidio eiusdem domus et aree versus hereditatem dicti Henrici 

Menneken dictus Theodericus filius quondam Lamberti van den Hoevel erga 

prefatum dominum Henricum de Best ad censum acquisierat prout in litteris 

et quem censum dictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Bernardo Witmeri Wennemaers soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et heredum dicti domini Henrici deponere tali conditione quod 

dictus Bernardus solvere tenebitur capitulo in Busco hereditarium censum 

XII solidorum minus tribus denariis census quem dictus capitulum ex dicta 

domo et area habet solvendum sic quod (dg: h) dicto Johanni et heredibus 

dicti quondam domini Henrici exinde dampna non eveniant prout dictus 

Bernardus palam recognovit et sub obligatione dicti census quatuor 

librarum repromisit. Testes Jorden et Jacobus datum quinta post 

conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 264r 02 do 28-01-1406. 

Lambertus zv Henricus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Lambertus filius Henrici van den Arennest prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 264r 03 vr 22-01-1406. 

Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen, Franco Post, Matheus zv Johannes 

Matheus soen, Godefridus Corf en Johannes beloofden aan Johannes van 

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

op Palmzondag aanstaande (zo 04-04-1406) te betalen. 

 

Heijnmannus filius quondam Willelmi Stevens soen Franco Post Matheus 

filius Johannis Matheus soen Godefridus Corf et Johannes !promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Ghemert XIII gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad (dg: ?po) dominicam palmarum 

proxime futuram persolvendos. Testes Jorden et Lu datum in crastino 

Vincentii. 

 

BP 1184 f 264r 04 vr 22-01-1406. 

Willelmus gnd Templer van der Aa beloofde aan Gerardus Heijnen soen van 

Hezewijc 2 oude Gelderse gulden en 2 kwarten wij binnen 15 dagen te betalen 

en te leveren. 
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(dg: dictus) Willelmus (dg: filius q) dictus Templer van der Aa promisit 

super omnia Gerardo Heijnen soen de Hezewijc duos florenos antiquos 

Gelrie et duas quartas vini (dg: ad) infra quindenam proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 264r 05 za 23-01-1406. 

Willelmus van Broechoven ev Beatrix dvw Arnoldus van Scijnle nzvw hr 

Leonius van Scijnle verkocht aan Paulus van Rode (1) een huis, erf, kamers 

en tuin, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Vucht handschoenmaker enerzijds en een gemene weg die loopt vanaf de 

Hinthamerstraat anderzijds, strekkend vanaf de Hinnthamerstraat tot aan 

erfgoed van Johannes van Dordrecht, van welk huis en erf wijlen voornoemde 

Arnoldus van Scijnle 2/3 deel8 gekocht had van Gerardus Wilde en 1/3 deel9 

van Henricus zvw Johannes die Hoessche en Reijnerus Loesken zvw Henricus 

Muijdeken, en welk huis en erf aan voornoemde Willelmus gekomen was na 

erfdeling met zijn medeërfgenamen, (2) een weg, achter het huis en erf en 

de kamers erachter, van wijlen voornoemde Arnoldus, tussen erfgoed van 

voornoemde Arnoldus enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes van 

Dordrecht anderzijds; hij beloofde onder verband van (a) een hoeve gnd van 

Broechoven van voornoemde verkoper, in Tilburg, (b) een hoeve van wijlen 

Henricus Rogge die nu aan voornoemde verkoper behoort, in Schijndel, (c) 

alle goederen van voornoemde verkoper garantie en lasten af te handelen, 

uitgezonderd de hertogencijns als die eruit gaat en een b-erfcijns10 van 21 

schelling geld. 

 

Willelmus de Broechoven maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi de Scijnle filii naturalis domini quondam Leonii de 

Scijnle domum aream #et cameras# et ortum sitos in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Johannis de Vucht cijrothecarii ex uno et 

inter communem plateam ex alio tendentem ibidem a dicto vico Hijnthamensi 

tendentes a dicto vico Hijnthamensi ad hereditatem Johannis de Dordrecht 

de qua domo et area dictus quondam Arnoldus de Scijnle duas tercias 

partes erga Gerardum Wilde et unam terciam partem erga Henricum filium 

quondam Johannis die Hoessche et Reijnerum Loesken filium quondam Henrici 

Muijdeken emendo acquisierat prout in litteris #{hier BP 1184 f 264r 05 

invoegen}# atque quandam viam sitam retro domum et aream et (dg: ret) 

cameras retro eandem consistentes dicti quondam Arnoldi inter hereditatem 

eiusdem Arnoldi ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Dordrecht 
!in omni jure quo huiusmodi via ad predictum quondam Arnoldi! pertinere 

consueverat ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Wi) Paulo de Rode 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittens sub (dg: omnia habi) 

obligatione (dg: omn) cuiusdam mansi dicti de Broechoven (dg: dicti 

venditoris) cum suis attinentiis dicti venditoris siti in parrochia de 

Tilborch atque sub obligatione cuiusdam mansi cum suis attinentiis 

quondam Henrici Rogge nunc ad dictum venditorem spectantis siti in 

parrochia de Scijnle atque sub obligatione omnium bonorum dicti 

venditoris habitorum et habendorum warandiam et obligationem (dg: 

deponere ex) et impetitionem deponere exceptis censu domini ducis si 

exinde fuerit solvendus et hereditario censu XXI solidorum monete exinde 

prius solvendis. Testes Jorden et Jacobus datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1184 f 264r 06 za 23-01-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 264r 05}. 

et que domus et area dicto Willelmo mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsum et eius coheredes cessit in partem prout in litteris. 

 

                         
8 Zie ← BP 1179 p 241r 05 ±do 06-04-1391, verkoop van 2/3 deel van het huis, erf en tuin. 
9 Zie ← BP 1179 p 006v 01 vr 14-10-1390, verkoop van 1/3 deel in het huis en erf. 
10 Zie → BP 1184 f 277v 06 do 18-02-1406, Henricus van Audenhoven zvw Nijcholaus Wijnman ev 
Margareta dvw Franco zvw Johannes Calen verkocht aan Paulus van Rode 20 schelling 7 penning 1 

obool b-erfcijns, gaande uit dit huis en erf. 
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BP 1184 f 264r 07 za 23-01-1406. 

Henricus van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Broechoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 264r 08 ma 25-01-1406. 

Laurencius zvw Jacobus van den Yvenlaer droeg over aan zijn broer Rutgherus 

zvw voornoemde Jacobus ¼ deel dat aan hem behoort van een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, welke pacht voornoemde Rutgherus beloofd had aan 

Laurencius, Petrus, Wautgherus en Hadewigis, kvw voornoemde Jacobus, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit. 

Laurencius filius quondam Jacobi van den Yvenlaer quartam partem ad se 

spectantem hereditarie paccionis unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem Rutgherus filius dicti quondam Jacobi 

promiserat se daturum et soluturum Laurencio Petro Wautghero et Hadewigi 

liberis dicti quondam (dg: Yven heri) #Jacobi# hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam (dg: ex) prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Rutghero suo fratri #cum litteris et jure# promittens super omnia 

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

Lu datum (dg: in) in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 264r 09 ma 25-01-1406. 

Hermannus zvw Heijnmannus zvw Hermannus Scuwinc beloofde aan zijn broer 

Johannes Wonder, tbv andere kvw voornoemde Heijnmannus, bij de deling van 

de goederen die wijlen voornoemde Heijnmannus heeft nagelaten resp. die 

Katherina wv voornoemde Heijnmannus zal nalaten, in te brengen (1) 1 morgen 

land van wijlen voornoemde Heijnmannus, gelegen ter plaatse gnd die Hoge 

Vliedert, (2) 2 zester land van wijlen voornoemde Heijnmannus, in Rosmalen, 

tussen Metta Persoens enerzijds en wijlen Nijcholaus Hermans soen 

anderzijds of erfgoederen van die waarde, of dat elk van de andere kinderen 

uit de goederen evenveel vooral zal krijgen {niet afgewerkt contract}. 

 

Hermannus filius quondam Heijnmanni filii quondam Hermanni Scuwinc 

promisit super omnia Johanni Wonder suo fratri ad opus aliorum liberorum 

dicti quondam Heijnmanni si ipse Hermannus aut eius heredes ad communem 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Heijnmannus in sua morte 

post se (dg: relinquet) reliquit et que Katherina relicta eiusem quondam 

Heijnmanni in sua morte post se relinquet quod tunc dictus Hermannus aut 

eius heredes ad huiusmodi divisionem importabunt unum juger terre dicti 

quondam Heijnmanni situm in loco dicto die Hoge Vliedert et duas 

sextariatas terre (dg: sit) dicti quondam Heijnmanni situm! in parrochia 

de Roesmalen inter hereditatem Mette Persoens et inter hereditatem 

quondam Nijcholai Hermans soen in ea quantitate qua ibidem site sunt (dg: 

aut quod quis) aut hereditates tantum valentes aut quod quis aliorum 

tantum prelevabit de bonis predictis. 

 

BP 1184 f 264r 10 ma 25-01-1406. 

(dg: Voornoemde Arnoldus Custer beloofde hetzelfde). 

 

(dg: Et simili modo promisit dictus Ar Arnoldus Custer). 

 

1184 f.264v. 

 quinta post conversionis Pauli: donderdag 28-01-1406. 

 in festo Pauli: maandag 25-01-1406. 

 in crastino Pauli: dinsdag 26-01-1406. 

 anno Domini millesimo CCCC sexto crastino Pauli: dinsdag 26-01-1406. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1406. 

 sabbato ante festum beati Petri ad vincula: zaterdag 31-07-1406; 

 {Lees:} sabbato ante festum beati Petri ad cathedram: 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  80 

 

  zaterdag 20-02-1406. 

 in crastino Pauli anno Domini millesimo CCCCmo (dg: quinto) sexto: 

  dinsdag 26-01-1406. 

 

BP 1184 f 264v 01 do 28-01-1406. 

Gerardus van Houbraken szv hr Goeswinus van Aa ridder beloofde aan Johannes 

van Dordrecht 12 nieuwe Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1406) te betalen, op straffe van 12. 

 

Gerardus de Houbraken gener (dg: quo) domini Goeswini de Aa militis 

promisit super omnia Johanni de Dordrecht XII nuwe gulden Gelrie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena XII. Testes 

Heijme et Jacobus datum quinta post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 264v 02 ma 25-01-1406. 

Arnoldus Groet Art droeg over aan Johannes gnd Henrics soen alias gnd 

Weijndelmoeden alle goederen van voornoemde Johannes, aan voornoemde 

Arnoldus gerechtelijk verkocht door Gerardus van den Merendonc. 

 

Arnoldus Groet Art omnia bona Johannis dicti Henrics soen alias dicti 

Weijndelmoeden vendita dicto Arnoldo a Gerardo van den Merendonc per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 
!testes Jorden et Lu datum in festo Pauli. 

 

BP 1184 f 264v 03 di 26-01-1406. 

Henricus van Werthuijsen zvw hr Henricus van Werthusen ridder verkocht aan 

Arnoldus Groet Art een n-erfcijns van 6 nieuwe Gelderse gulden, of de 

waarde zoals ze heden in de beurs gaan, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit de huizinge van voornoemde Henricus, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, en uit het toebehoren aan deze en gene 

zijde van het water aldaar, reeds belast met lasten. 

 

Henricus van Werthuijsen #filius domini quondam Henrici de Werthusen 

militis# hereditarie vendidit Arnoldo Groet Art hereditarium censum sex 

nu Gelre gulden boni auri et iusti ponderis (dg: scilicet IX boddreger 

vel X Vlemse placken pro quolibet seu valorem) #seu valorem quales in 

presenti ad bursam currunt# solvendum hereditarie Martini hyemalis ex 

mansione dicti (dg: domini quondam d) Henrici sita in Busco #retro 

claustrum fratrum minorum# atque ex attinentiis dicte mansionis universis 

tam ultra aquam quam citra aquam ibidem situatis ut dicebat promittens 

super omnia #et habenda# warandiam ?et et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Jorden et Heijme datum in crastino Pauli. 

+ {Verwijst naar BP 1184 f 264v 04; in linker marge}. 

 

BP 1184 f 264v 04 di 26-01-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1406) met 18 Gentse nobel, eventuele achterstallige termijnen en 

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

van voornoemde schepenen, Johannes van Ghemert, Godefridus en Jacobus 

gezellen. 

 

+ {In linker marge}. 

Et poterit redimere ad (dg: f) spacium quator annorum Martini proxime 

futurum sine medio sequentium cum XVIII (dg: aureis denariis Engels) 

nobel #Gandiniensibus# et cum (dg: arest) arrestadiis et censu anni 

redemptionis etc presentibus in camera dictis scabinis Johanne de Ghemert 

Godefrido et Jacobo sociis anno Domini millesimo CCCC !quinto {lees: 

sexto} (dg: d) crastino Pauli hora vesperarum vel quasi pontificis 
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Innocentis ?s... [annos suo] .... 

 

BP 1184 f 264v 05 za 20-02-1406. 

(dg: Dictus Arnoldus droeg het voornoemde over aan Johannes van Ghemert. 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Dictus Arnoldus premissa supportavit Johanni de Ghemert. Testes Lu 

et Jacobus datum sabbato post Valentini). 

 

BP 1184 f 264v 06 za 20-02-1406. 

(dg: Voornoemde Johannes van Gemert beloofde alle lasten van wederkoop 

volgens naderrecht van voornoemde cijns van 6 !pond geld te voldoen zoals 

voornoemde Arnoldus Groet Art beloofd had aan Henricus van Weerthusen, 

zoals hierboven beschreven zal worden. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen Lu en Jacobus, mr Godefridus Jacobs 

soens en Johannes van Middegael). 

 

{Ertussen geschreven}. A. 

(dg: Dictus Johannes de Gemert promisit fide prestita omnia onera 

redemptionis e jure {in rechter marge:} proximitatis dictum censum sex 
!librarum monete adimplere prout dictus Arnoldus ?Arnoldus Groet Art per 

omnes modum et formam promiserat Henrico de Weerthusen prout supra 

scribitur presentibus dictis scabinis Lu et Jacobo magistro Godefrido 

Jacobs soens et Johanne de Middegael acta in camera in profe sabbato ante 

festum beati Petri ad !vincula hora none vel circiter). {Aangenomen dat 

de datum was: sabbato ante festum beati Petri ad cathedram}. 

 

BP 1184 f 264v 07 di 26-01-1406. 

Jacobus van Vladeracken ev Heijlwigis wv Rijcoldus Borchgreve maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Rijcoldus verkocht door hr 

Rijcoldus Koc ridder. 

 

Jacobus de Vladeracken (dg: H) maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

relicte quondam Rijcoldi Borchgreve hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 

dicto quondam Rijcoldo a domino Rijcoldo Koc milite prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Jorden et Lu datum in crastino conversionis 

Pauli. 

 

BP 1184 f 264v 08 di 26-01-1406. 

Gerardus Scilder zvw Willelmus Scilder, voor zich en zijn broer Willelmus, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht 

door Nijcholaus van Dueren, welke pacht nu aan voornoemde Gerardus en zijn 

broer Willelmus behoort. 

 

Gerardus Scilder filius quondam Willelmi Scilder #pro se et pro Willelmo 

suo fratre# hereditariam paccionem X modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis venditam dicto quondam Willelmo a 

Nijcholao de Dueren quam paccionem nunc ad se et ad Willelmum suum 

fratrem spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 264v 09 di 26-01-1406. 

Goeswinus zvw Goeswinus Ghiben soen van Uden beloofde aan Johannes van den 

Steghen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

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

een huis en tuin van voornoemde Goeswinus, in Uden, ter plaatse gnd die 

Bijesen, tussen Johannes Cobort enerzijds en Weijndelmodis Coppens 

anderzijds. 
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Goeswinus filius quondam Goeswini Ghiben soen de Uden promisit se daturum 

Johanni van den Steghen (dg: ad) vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex domo et orto dicti Goeswini sitis in 

parrochia de Uden ad locum dictum die Bijesen inter hereditatem 

#Johannis# Cobort ex uno et inter hereditatem Weijndelmodis Coppens ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes Dordrecht 

et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 264v 10 di 26-01-1406. 

Nijcholaus zvw Walterus van Erkel verkocht aan Arnoldus zvw Johannes 

Francken soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 bunder broekland, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dunge, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en wijlen Johannes van der Poeldonc 

anderzijds, belast met 2 oude groten aan de grondheer. 

 

Nijcholaus filius quondam Walteri de Erkel hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Johannis Francken soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco 

tradendam ex duobus bonariis terre paludialis sitis infra libertatem 

opidi de Busco ad locum dictum Dunge in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis van der Poeldonc ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis 

domino fundi et sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 264v 11 di 26-01-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1406), met 27 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen en mr 

Godefridus van Rode. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum Remigii proxime 

futurum sine medio sequentium cum XXVII nuwe Gelre gulden IX boddreger 

vel X Vlems placken pro quolibet gulden et cum arrestadiis presentibus 

dictis scabinis et magistro Godefrido (dg: socio) de Rode actum in camera 

in crastino Pauli hora completorum anno Domini millesimo CCCCmo (dg: 

quinto) sexto. 

 

BP 1184 f 264v 12 di 26-01-1406. 

Nijcholaus van Baerle droeg over aan Engbertus van den Eijnde 16 lopen 

rogge n-erfpacht, maat van Oisterwijk, uit een b-erfpacht van 20 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk, welke pacht van 20 lopen tezamen met 1 kapoen 

b-erfrente Hermannus Lemkens soen beloofd had aan voornoemde Nijcholaus, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, 10 lopen rogge groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Arnoldus Wijnen soen van den 

Gheijne enerzijds en voornoemde Nijcholaus anderzijds. 

 

Nijcholaus de Baerle (dg: ?se) sedecim lopinos siliginis mensure de 

Oesterwijc hereditarie paccionis de hereditaria paccione XX lopinorum 

siliginis eiusdem mensure quam paccionem XX lopinorum siliginis cum uno 

capone hereditarii redditus Hermannus Lemkens soen promiserat se daturum 

et soluturum dicto Nijcholao hereditarie purificationis ex pecia terre 

decem lopinos siliginis annuatim in semine capiente sita in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem Arnoldi Wijnen soen 

van den Gheijne ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai ex alio prout 
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in litteris quas vidimus hereditarie supportavit Engberto van den Eijnde 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 264v 13 di 26-01-1406. 

Voornoemde Engbertus van den Eijnde droeg over aan voornoemde Nijcholaus 

van Baerle 50 roeden land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Petrus van den Brekelen enerzijds en wijlen Hubertus Steenwech anderzijds, 

met een eind strekkend aan de weg gnd die Gruen Straet en met het andere 

eind aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Dictus (dg: Nijcholaus) #Engbertus# quinquaginta virgatas terre sitas in 

parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Petri 

van den Brekelen ex uno et inter hereditatem quondam Huberti Steenwech ex 

alio (dg: scilicet ille L virgate que site sunt) tendentes cum uno fine 

ad plateam dictam die Gruen Straet et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicti Nijcholai prout ibidem site sunt (dg: et dictus Nijcholaus easdem 

erga Engbertum van den Eijnde acquisierat) ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto (dg: Engberto) !dicto Nijcholao promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 264v 14 di 26-01-1406. 

Gerardus zv mr Willelmus die Anbeiltmaker verzocht zijn moeder Elizabeth om 

tooestemming te gaan buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn 

moeder, en zijn moeder verleende hem die tooestemming. 

 

Gerardus filius magistri Willelmi die Anbeiltmaker petiit (dg: licenciam) 

ab Elizabeth sua matre licenciam eundi et eeundi extra domum convictum et 

expensos dicte sue matris dicta Elizabeth favens petitionibus dicti sui 

filii dedit ei licenciam etc. Testes datum supra. 

 

1184 f.265r. 

 quinta post conversionis Pauli: donderdag 28-01-1406. 

 

BP 1184 f 265r 01 do 28-01-1406. 

Godefridus Meersken zvw Johannes zvw Johannes van Dummellen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan Johannes zvw Johannes van Dommellen verkocht door 

Nijcholaus Pijec. 

 

Godefridus Meersken filius quondam Johannis filii quondam Johannis de 

Dummellen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis venditam Johanni filio quondam 

Johannis de Dommellen a Nijcholao Pijec prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Heijme et Jacous datum quinta post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 265r 02 do 28-01-1406. 

Godefridus van Os zvw Hermannus van Os zvw hr Godefridus van Os ridder 

droeg over aan Johannes nzvw hr Willelmus heer van Boxtel ridder een 

lijfpacht van 7 mud rogge en 3 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, die 

voornoemde Godefridus en zijn zuster Katherina beloofd hadden aan hun oom 

Gerardus van Eijcke, op het leven van Gloria, sv voornoemde Gerardus en mv 

voornoemde Godefridus en Katherina, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te 

leveren, en welke lijfpacht voornoemde Godefridus verworven had van 

voornoemde Gerardus. De brief overhandigen aan voornoemde Gloria of 

Johannes. 

 

Godefridus de Os filius quondam Hermanni de Os filii domini quondam 

Godefridi de Os militis vitalem pensionem septem modiorum siliginis et 

trium modiorum ordei mensure de Rode quam dictus Godefridus et Katherina 

eius soror promiserant super habita et habenda se daturos et soluturos 
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Gerardo de Eijcke eorum avunculo anno quolibet ad vitam Glorie sororis 

dicti Gerardi matris dictorum Godefridi et Katherine purificationis et in 

Rode tradendam prout in litteris et quam pensionem dictus Godefridus erga 

predictum Gerardum acquisierat ut dicebat legitime supportavit #Johanni# 

filio naturali domini quondam Willelmi #domini# de Bucstel #militis# cum 

litteris et jure promittens super omnnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Tradatur dicte Glorie vel 

Johanni. 

 

BP 1184 f 265r 03 do 28-01-1406. 

Heijlwigis wv Willelmus Coelnere en Nijcholaus gnd Coel zvw Wijnricus 

Screijnmaker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan wijlen hr Henricus Buc 

kanunnik van de kerk van Den Bosch en voornoemde Wijnricus overgedragen 

door Theodericus die Clerc van Puppel, welke pachht nu aan haar behoort. 

 

Heijlwigis relicta quondam Willelmi Coelnere et Nijcholaus dictus Coel 

filius quondam Wijnrici Screijnmaker hereditariam paccionem (dg: quatuor) 

#sex# modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis (dg: ve ven) supportatam domino quondam Henrico Buc 

canonico ecclesie de Busco et Wijnrico predicto a Theoderico die Clerc de 

Puppel prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 265r 04 do 28-01-1406. 

Voornoemde Heijlwigis wv Willelmus Coelnere maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Nijcholaus van 

Baerle, Theodericus die Melter van Lijeshout en Jacobus van der Heijden van 

Rode met hun goederen. 

 

Dicta Heijlwigis omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Nijcholaum de Baerle et #per# Theodericum die 

Melter de Lijeshout et Jacobum van der Heijden de Rode seu per eorum 

alterum cum quibuscumque eorum bonis seu alterius eorundem calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 265r 05 do 28-01-1406. 

Voornoemde Heijlwigis wv Willelmus Coelnere maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Gertrudis wv 

Johannes Houbraken van Scijnle, Johannes Buekentop zvw Rutgherus en 

Beertkinus van der Wijden Venne. 

 

Dicta Heijlwigis omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Gertrudem relictam quondam Johannis Houbraken de 

Scijnle per Johannem Buekentop filium quondam Rutgheri et per Beertkinum 

van der Wijden Venne seu per eorum alterum calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 265r 06 do 28-01-1406. 

Willelmus zvw Arnoldus van den Hoernic zvw Willelmus van den Hoernic 

verkocht aan Henricus Lanternemaker (1) een huis en erf van wijlen 

voornoemde Arnoldus van den Hoernic, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen huis en erf van wijlen Arnoldus van den Hoernic, dat nu behoort aan 

Henricus Lanternemaker, enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus van den Hoernic anderzijds, strekkend vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan het gemene water, welk huis en erf aan 

wijlen voornoemde Arnoldus van den Hoernic gekomen was na erfdeling tussen 

hem en zijn voornoemde broer wijlen Arnoldus, (2) een tuin met de spijker 

daarop, gelegen achter voornoemd huis en erf, over het gemene water, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus Vosse enerzijds en erfgoed van Luijtgardis van 

den Hoernic, erfgoed van Henricus Potter en wijlen zijn broer Johannes van 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  85 

 

Tiela, erfgoed van Johannes Loijer, erfgoed van Johannes van Coelen, met 

een sloot ertussen die behoort bij voornoemde tuin, anderzijds, strekkend 

vanaf erfgoed van wijlen Jacobus van Vessem tot aan erfgoed van wijlen 

Ghisbertus Lijsscap, van welke tuin één helft samen met de spijker na 

voornoemde erfdeling ten deel gevallen was aan voornoemde Arnoldus en van 

welke tuin de andere helft aan Petrus van den Hoernic en zijn broer 

Willelmus gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus, en welke 

andere helft wijlen voornoemde Arnoldus verworven had van voornoemde Petrus 

en zijn broer Willelmus, (3) met de brug en een weg die loopt vanaf 

eerstgenoemd huis en erf, naast voornoemd erfgoed van wijlen voornoemde 

Jacobus van Vessem tot aan voornoemd erfgoed van wijlen voornoemde Gerardus 

Vosse. Zou er uit voornoemde erfgoederen die verkocht zijn aan voornoemde 

Henricus Lanternemaker en uit voornoemd erfgoed van wijlen voornoemde 

Arnoldus dat nu aan de koper Henricus Lanternemaker behoort méér moeten 

worden betaald dan een b-erfcijns van 3 pond oud geld, dan zal de verkoper 

dat meerdere afhandelen. Voornoemde koper Henricus Lanternemaker beloofde 

voornoemde verkoper van die cijns van 3 pond schadeloos te houden {niet 

afgewerkt contract11}. 

 

Willelmus filius quondam (dg: Henrici) #Arnoldi# van den Hoernic filii 

quondam Willelmi van den Hoernic domum et aream !dicti quondam !Henrici 

{had ook verbeterd moeten worden in: Arnoldi} #van den Hoernic# sitam in 

Busco in vico Vuchtensi inter (dg: hereditatem) #domum et aream# quondam 

Arnoldi van den Hoernic (dg: filii) nunc ad Henricum Lanternemaker 

spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi filii dicti 

quondam Willelmi van den Hoernic ex alio (dg: que d) tendentem a dicto 

vico Vuchtensi retrorsum ad communem aquam que domus et area dicto 

quondam Henrico {had ook verbeterd moeten worden in: Arnoldo} van den 

Hoernic mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et (dg: 

eius cohere) et dictum quondam Arnoldum eius fratrem cessit in partem 

prout in litteris atque quendam ortum #cum granario dicto spijker in 

eodem consistente# situm retro domum et aream predictam ultra communem 

aquam et inter hereditatem Gerardi (dg: V) quondam Vosse ex uno et inter 

(dg: quoddam fos) hereditatem Luijtgardis van den Hoernic #hereditatem# 

Henrici Potter et quondam Johannis de Tiela eius fratris hereditatem 

Johannis Loijer hereditatem Johannis de Coelen (dg: ex alio ten) quodam 

fossato ad dictum (dg: He Will) ortum spectante interiacente ex alio 

tendentem ab hereditate quondam Jacobi de Vessem ad hereditatem quondam 

Ghisberti Lijsscap de quo orto una medietas simul cum granario predicto 

mediante divisione pretacta cessit in partem dicto quondam Henrico {had 

ook verbeterd moeten worden in: Arnoldio !cessit in partem et de quo orto 

(dg: re) reliqua medietas Petro van den Hoernic et Willelmo suo fratri 

(dg: mediante) de morte dicti quondam Arnoldi (dg: cessit) successione 

fuerat advoluta et quam reliquam medietatem dictus quondam Henricus {had 

ook verbeterd moeten worden in: Arnoldus} erga predictos Petrum et 

Willelmum eius fratres acquisierat ut dicebat simul cum ponte et via 

tendente a domo et area primodicta contigue juxta predictam hereditatem 

dicti quondam Jacobi de Vessem ad predictam hereditatem dicti quondam 

Gerardi Vosse ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Lanternemaker 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Henrici {had ook verbeterd moeten worden in: Arnoldi} eius 

patris et antedicti quondam Willelmi avi olim dicti venditoris et 

quorumcumque heredum eorum deponere promisit insuper sub obligatione 

premissa si ex premissis plus esset solvendum quam hereditarius census 

trium librarum #antique pecunie# (dg: monete ex ip dicto ex predicto) ex 

premissis hereditatibus dicto Henrico nunc venditis atque ex predicta 

hereditate dicti quondam Arnoldi nunc ad dictum emptore! spectante 

solvendum quod illud dicto emptori omnino deponet. (dg: et quod ipse) 

                         
11 Voor afgewerkt contract, zie BP 1184 f 266r 08 wo 01-02-1406. 
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#Quo facto promisit dictus# emptor #sub obligatione premissorum# 

predictum venditorem ab huiusmodi censu indempnem servare. 

 

BP 1184 f 265r 07 do 28-01-1406. 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker deed tbv voornoemde koper Henricus 

Lanternemaker afstand van zowel voornoemde goederen als van voornoemd huis 

en erf van wijlen Arnoldus van den Hoernic dat nu aan de koper behoort  

{niet afgewerkt contract12}.  

 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker super premissis #atque super 

predicta domo et area quondam Arnoldi van den Hoernic nunc ad dictum 

emptorem spectante# et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia 

 

1184 f.265v. 

 quinta post conversionis Pauli: donderdag 28-01-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 265v 01 do 28-01-1406. 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod nec ipse nec 

aliqua altera persona (dg: jus aut) tam ab ipso habens aut habitura jus 

petet monebit aut assequetur mediantibus quibuscumque litteris 

promissionibus et obligationibus sibi a dicto #{in linker marge:} quondam 

Arnoldo# (dg: Willelmo) datis promissis et factis a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ad et supra premissas! duas domos areas 

et ortum nunc ad dictum Henricus emptorem spectantes. 

 

BP 1184 f 265v 02 do 28-01-1406. 

Voornoemde koper Henricus Lanternemaker beloofde aan voornoemde verkoper 

Willelmus zvw Arnoldus van den Hoernic zvw Willelmus van den Hoernic 200 

nieuwe Gelderse gulden, 4 Franse kronen of de waarde voor 9 gulden 

gerekend, een helft te betalen met Pinksteren (zo 30-05-1406) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) {niet afgewerkt 

contract13}. 

 

Dictus Henricus emptor promisit super omnia dicto venditori CC novos 

Gelre gulden scilicet quatuor Vrancrijc cronen vel valorem pro IX gulden 

computato mediatim penthecostes et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1184 f 265v 03 do 28-01-1406. 

Walterus nzvw Walterus van Hijntham droeg over aan Judocus Bruijstens een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 5 

bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, welke cijns aan hem was 

overgedragen door Henricus Rike. 

 

Walterus filius naturalis quondam Walteri de Hijntham hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: 

duobus bon) quinque bonariis terre sitis in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum Eijlde supportatum sibi ab Henrico Rike prout in litteris 

hereditarie supportavit Judoco Bruijstens (dg: supportavit) cum litteris 

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

deponere. Testes Heijme et Jacobus datum quinta post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 265v 04 do 28-01-1406. 

Johannes Buc ev Bertha dv Walterus van den Poel verkocht aan Rijcoldus zvw 

Johannes Rijcouts soen een b-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Rijcoldus en zijn oom Johannes Ghiben soen moesten leveren aan 

                         
12 Voor afgewerkt contract, zie BP 1184 f 266v 03 wo 01-02-1406. 
13 Voor afgewerkt contract, zie BP 1184 f 266v 04 wo 01-02-1406. 
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voornoemde Walterus, en welke pacht nu aan voornoemde Johannes behoort. 

 

Solvit. 

Johannes Buc maritus et tutor legitimus Berthe sue uxoris filie Walteri 

van den Poel hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam Rijcoldus filius quondam Johannis Rijcouts soen et Johannes 

Ghiben soen eius avunculus solvere tenebantur dicto Waltero (dg: ut ipse 

dicebat) et que paccio nunc ad dictum Johannem pertinet ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Rijcoldo promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 265v 05 do 28-01-1406. 

Arnoldus zvw Goeswinus Dalijart ev Katherina dvw Johannes Jutten soen 

verkocht aan Gerardus die Snijder van Tremselaer een n-erfpacht van ½ mud 

gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren 

voor het eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406), gaande uit de helft 

die aan hem behoort in (1) een stukje land, gnd dat Stucsken, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Tremsellaer, beiderzijds tussen Aleijdis Jutten 

dochter, (2) 6 lopen land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Cruijsacker, 

tussen Nijcholaus gnd Coel Postellijns enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) een huis, tuin en 1 zesterzaad aangelegen land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Tremselaer, naast Lucas Willems soen, met een 

eind strekkend aan wijlen Willelmus Coelner. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Goeswini Dalijart maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Jutten soen hereditarie 

vendidit Gerardo die Snijder de Tremselaer hereditariam paccionem dimidii 

modii ordei mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futurum et in 

Rode predicta tradendam ex medietate #{in linker marge:} ad ipsum 

spectante in# particula terre dicta dat Stucsken sita in parrochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Tremsellaer inter hereditatem Aleijdis 

Jutten dochter ex utroque (dg: -o et in) latere coadiacentem atque ex 

medietate ad ipsum spectante in sex lopinatis terre sitis in parrochia 

predicta ad locum dictum Cruijsacker inter hereditatem Nijcholai dicti 

Coel (dg: Poss) Postellijns ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex medietate ad ipsum spectante in domo et orto et una sextariata 

terre sibi adiacente sitis in dicta parrochia ad dictum locum Tremselaer 

vocatum #contigue# juxta hereditatem Luce Willems soen (dg: ex uno et 

inter) tendentibus cum uno fine ad hereditatem quondam Willelmi Coelner 

promittens super omnia habita et #habenda warandiam# (dg: aliam 

obligationem deponere) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 265v 06 do 04-03-1406. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemde pacht over aan Gerardus zvw Johannes 

Jutten soen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit II boddreger. 

Dictus Gerardus predictam paccionem hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Johannis Jutten soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 265v 07 do 28-01-1406. 

Walterus zvw Walterus Ghiben soen van Casteren verkocht aan Willelmus van 

den Wijel, tbv hem en zijn broer Johannes, kvw Gobelinus van den Wijel, een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een kamp, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Casteren, tussen Joseph zvw Willelmus Josephs enerzijds en hr 

Henricus Custer priester anderzijds, reeds belast met 1½ oude groot aan de 
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heer van Duffel. De brief aan een van beiden overhandigen. 

 

Solvit. 

Walterus filius quondam Walteri Ghiben soen de Casteren hereditarie 

vendidit Willelmo van den Wijel #ad opus sui# et #{in linker marge:} ad 

opus# Johannis sui (dg: -o) fratri! (dg: fi) liberis! quondam Gobelini 

van den Wijel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo sito in parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde ad 

locum dictum Casteren inter hereditatem Joseph (dg: -i) filii quondam 

Willelmi Josephs ex uno et inter hereditatem domini Henrici Custer 

presbitri ex alio promittens super omnia warandiam et (dg: obligationem) 

aliam obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis 

domino de Duffel exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum suupra. Tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 265v 08 do 28-01-1406. 

Hr Theodericus Venbosch priester maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 pond paijment, die wijlen Henricus Venbosch met Lichtmis 

beurde, gaande uit 7 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op den Brant, en 4 

hont broekland, ter plaatse gnd op Huijsmans Beemt, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Dominus Theodericus Venbosch presbiter hereditarium censum quatuor 

librarum pagamenti quem Henricus quondam (dg: H) Venbosch solvendum 

habuit hereditarie purificationis ex septem hont terre sitis in parrochia 

de Os ad locum dictum op den Brant atque ex quatuor hont terre paludialis 

sitis !in ad locum dictum op Huijsmans Beemt quem nunc ad se spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 265v 09 do 28-01-1406. 

Aelwinus zvw Johannes van der After verkocht aan de secretaris de helft die 

aan hem behoort in een stuk land, in Oss, achter de plaats gnd Ussen, ter 

plaatse gnd die Hoghe Weijde, tussen Rodolphus Tolinc enerzijds en Johannes 

zvw Robbertus Hennen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

steeg en met het andere eind aan een erfgoed gnd Viltscamp. De brief 

overhandigen aan Henricus Bruijn. 

 

Aelwinus filius quondam Johannis van der After (dg: p) medietatem ad se 

spectantem in pecia terre sita in parrochia de Os retro locum dictum 

Ussen ad locum dictum die Hoghe Weijde inter hereditatem Rodolphi Tolinc 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Robberti Hennen soen 

#ex alio# (dg: ut dicebat h) tendente cum uno fine ad communem stegam et 

cum reliquo fine ad hereditatem dictam Viltscamp ut dicebat hereditarie 

vendidit michi promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. Tradatur Henrico Bruijn. 

 

BP 1184 f 265v 10 do 28-01-1406. 

Henricus Bruijn Aelwijns soen vernaderde, de secretaris week en droeg over 

aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Bruijn Aelwijns soen prebuit et ego cessi et supportavi ipsi 

Henrico. Testes datum supra. 

 

1184 f.266r. 

 quinta post conversionis Pauli: donderdag 28-01-1406. 

 

BP 1184 f 266r 01 do 28-01-1406. 

Florencius van der Aa, Godefridus die Bije en Walterus Coelborner zv 

Walterus beloofden aan Andreas van Drodis etc 60 Franse kronen met Pasen 
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aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe van 2. 

 

Florencius van der Aa Godefridus die Bije et Walterus Coelborner filius 

Walteri promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis etc LX 

Vrancrijc cronen ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes Heijme et Jacobus datum quinta post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 266r 02 do 28-01-1406. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 266r 03 do 28-01-1406. 

Henricus zvw Walterus Bac van Broechoven droeg over aan zijn broer 

Willelmus van Broechoven een b-erfcijns van 20 pond geld, die Albertus zvw 

Henricus van Kessel met Lichtmis beurde, gaande uit alle goederen die aan 

voornoemde Albertus en zijn vrouw Katherina dvw voornoemde Walterus Bac 

gekomen waren na overlijden van Heijlwigis van Broechoven mv voornoemde 

Walterus, welke cijns voornoemde Henricus verworven had van voornoemde 

Albertus. 

 

Henricus filius quondam Walteri Bac de Broechoven hereditarium censum XX 

librarum monete quem Albertus filius quondam Henrici de Kessel solvendum 

habuit hereditarie purificationis ex omnibus et singulis bonis dicto 

Alberto et Katherine sue uxori filie dicti quondam Walteri Bac de morte 

quondam Heijlwigis de Broechoven matris olim dicti Walteri successione 

advolutis quem censum dictus Henricus erga predictum Albertum acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo de Broechoven suo 

fratri cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 266r 04 do 28-01-1406. 

Henricus van Broechoven droeg over aan zijn voornoemde broer Willelmus van 

Broechoven een b-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een b-erfcijns van 25 pond geld, die Walterus zvw Walterus van Oerle 

beurde, gaande uit alle goederen die aan eerstgenoemde Walterus en zijn 

vrouw Luijtgardis dvw Walterus Bac van Broechoven gekomen waren na 

overlijden van Heijlwigis van Broechoven mv voornoemde Walterus Bac, welke 

cijns van 10 pond voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde Walterus 

zvw Walterus van Oerle. 

 

Henricus de Broechoven hereditarium censum X librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini de et ex hereditario censu XXV librarum 

monete quem Walterus filius quondam Walteri de Oerle solvendum habuit ex 

omnibus et singulis bonis primodicto Waltero et Luijtgardi sue uxori 

filie (dg: dicti) quondam Walteri Bac de Broechoven de morte quondam 

Heijlwigis de Broechoven matris olim (dg: p) dicti Walteri Bac 

successione advolutis quem censum X librarum dictus Henricus erga 

predictum Walterum filium quondam Walteri de Oerle emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo de Broechoven 

suo fratri cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 266r 05 do 28-01-1406. 

Ervardus Lodewijchs soen, Jacobus Pauwels soen van Lijemde, Albertus van 

der Moelen, Walterus Sceenken en Rutgherus Buerinc beloofden aan Gerardus 

Balijart zv Gerardus Balijart 128 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1406) te 

betalen. 
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Ervardus Lodewijchs soen Jacobus Pauwels soen van Lijemde Albertus van 

der [M]oelen Walterus Sceenken et Rutgherus Buerinc promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo Balijart filio Gerardi Balijart centum et XXVIII 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 266r 06 do 28-01-1406. 

Arnoldus van der Heijden bakker en Arnoldus Vrieze bakker beloofden aan 

Marselius van den Broect 176 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, en 14 gemene plakken met Pinksteren aanstaande (zo 

30-05-1406) te betalen. 

 

Arnoldus van der Heijden pistor et Arnoldus Vrieze pistor promiserunt 

indivisi super omnia Marselio van den Broect centum et LXXVI nuwe gulden 

scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

et XIIII gemeijn placken ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 266r 07 do 28-01-1406. 

(dg: destijds had Adam van Mierde). 

 

(dg: notum sit universis quod cum d Adam de Mierde). 

 

BP 1184 f 266r 08 ma 01-02-1406. 
Willelmus† van den Hoernic. 

1. Arnoldus† van den Hoernic. 

a. Willelmus. 

2. Willelmus† van den Hoernic. 

3. Henricus†. 

4. Petrus† van den Hoernic. 

Willelmus zvw Arnoldus van den Hoernic zvw Willelmus van den Hoernic 

verkocht aan Henricus Lanternemaker (1) een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, naast het huis en erf van Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus van den Hoernic enerzijds en een huis en erf van wijlen 

voornoemde Arnoldus dat nu behoort aan Henricus Lanternemaker anderzijds, 

strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan de gemene stroom 

aldaar, (2) de helft van een tuin, aldaar over het water, tussen erfgoed 

van Gerardus Vosse enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Gerardus Vosse, met een spijker op deze 

helft, welk huis, erf en helft van de tuin aan Henricus zvw voornoemde 

Willelmus van den Hoernic ten deel was gevallen, en welk eerstgenoemd huis, 

erf en helft van de tuin met de spijker, aan wijlen voornoemde Arnoldus van 

den Hoernic en zijn broer Willelmus gekomen was na overlijden van 

voornoemde Henricus, en van welk huis, erf en helft van de tuin wijlen 

voornoemde Willelmus zvw eerstgenoemde Willelmus van den Hoernic zijn deel 

had overgedragen aan zijn broer Arnoldus, (3) de andere helft, die aan 

wijlen voornoemde Arnoldus behoorde van voornoemde tuin, te weten de helft 

naast erfgoed van Luijtgardis van den Hoernic, erfgoed van Henricus Potter, 

erfgoed van Johannes Loijer, erfgoed van Johannies van Coelen en erfgoed 

van Ghibo van Hijntham, met een brug en weg die hierbij horen, welke brug 

en weg strekken vanaf eerstgenoemd huis en erf tot aan erfgoed van wijlen 

voornoemde Gerardus Vosse en welke weg gelegen is tussen erfgoed van wijlen 

Jacobus van Vessem enerzijds en erfgoed van voornoemde Luijtgardis en haar 

kinderen anderzijds. Lasten worden afgehandeld van de kant van zijn vader 

Arnoldus, eerstgenoemde wijlen Willelmus en wijlen diens zoon Petrus van 

den {f.266v} Hoernic, en erfg vw voornoemde Willelmus en zijn zoon Petrus, 

uitgezonderd een b-erfcijns van 3 pond oude pecunia, die gaan uit het 

voornoemde en uit voornoemd huis en erf van wijlen voornoemde Arnoldus, dat 

voornoemde Henricus Lanternemaker verworven had van voornoemde Arnoldus. 

Voornoemde koper Henricus beloofde deze cijns voortaan te betalen uit 

voornoemde twee huizen en erven, zó dat noch de verkoper noch zijn goederen 
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daarvan schade ondervinden. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi van den Hoernic filii quondam Willelmi 

van den Hoernic domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi juxta 

domum et aream Willelmi filii quondam Willelmi van den Hoernic predicti 

ex uno et inter (dg: hereditatem) #domum et aream# dicti quondam Arnoldi 

nunc ad Henricum Lanternemaker spectantem ex alio tendentem (dg: cum) a 

dicto vico Vuchtensi retrorsum ad communem aquam ibidem (dg: f) currentem 

item medietatem cuiusdam orti siti ibidem ultra aquam inter hereditatem 

Gerardi Vosse ex uno et inter quoddam fossatum ibidem ex alio scilicet 

illam medietatem dicti orti que sita est contigue juxta predictam 

hereditatem dicti Gerardi Vosse simul cum quodam granario dicto spijker 

in eadem medietate consistente cum attinentiis universis #dictarum# domus 

aree et medietatis orti predicti que (dg: medietas dicti) domus area et 

medietas orti (dg: d) Henrico filio dicti quondam Willelmi van den 

Hoernic cessit in partem prout in litteris et que domus et area 

primodicta medietas orti (dg: et) cum granario (dg: Henricus) dicto 

quondam (dg: Henrico) #Arnoldo# van den Hoernic et Willelmo suo fratri de 

morte dicti quondam Henrici successione fuerant advoluta! (dg: de) et de 

quibus domo area et (dg: orto d ac #me#) ac medietate orti dictus quondam 

Willelmus filius primodicti quondam Willelmi van den Hoernic partem et 

jus sibi in eisdem competentes hereditarie supportaverat Arnoldo suo 

fratri predicto prout in litteris atque reliquam medietatem (dg: dicti 

orti) que ad dictum quondam Arnoldum spectabat orti predicti (dg: et que 

medietas s) scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta 

hereditatem Luijtgardis van den Hoernic hereditatem Henrici Potter 

hereditatem Johannis Loijer hereditatem Johannis de Coelen et hereditatem 

Ghibonis de Hijntham simul cum ponte et via ad premissa spectantibus (dg: 

qui pon) qui pons et via (dg: iamdicti siti sunt) tendunt a domo et area 

primodicta usque ad hereditatem dicti quondam Gerardi Vosse et que via 

sita est inter hereditatem quondam Jacobi de Vessem ex uno et inter 

hereditatem dicte Luijtgardis et eius liberorum ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Lanternemaker supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et !et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi sui 

patris et (dg: dictor) primodicti quondam Willelmi et quondam Petri van 

d[en] 

 

1184 f.266v. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1406. 

 

BP 1184 f 266v 01 ma 01-02-1406. 

Hoernic #sui filii# et quorumcumque heredum eorundem quondam Willelmi et 

Petri (dg: sui) #eius# filii deponere excepto hereditario censu trium 

librarum #antique pecunie# ex premissis et ex dicta (dg: hereditate) 

#domo et area# dicti quondam Arnoldi (dg: nunc ad) quam dictus Henricus 

Lanternemaker erga ipsum Arnoldum dudum acquisierat solvendo et quem 

censum dictus Henricus emptor exnunc deinceps singulis annis et perpetue 

taliter dabit et solvet ex duabus domibus et areis predictis quod nec 

dicto venditori nec ad et supra eius bona dampna exinde non eveniant in 

futurum ut ipse Henricus emptor sub obligatione duarum domorum et arearum 

et orti predictorum promisit (dg: ven) Willelmo venditori predicto. 

Testes Jorden et Gheel datum in profesto purificationis. 

 

BP 1184 f 266v 02 ma 01-02-1406. 

Lambertus Plaetmaker van Moudewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Plaetmaker van Moudewijc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 266v 03 ma 01-02-1406. 

Nijcholaus Plaetmaker deed tbv Henricus Lanternemaker afstand van (1) 2 

huizen en erven van wijlen Arnoldus van den Hoernic die nu behoren aan 

voornoemde Henricus, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Engelberna van Essche, nu Willelmus Sluijsman, enerzijds en erfgoed 

van Luijtgardis van den Hoernic en haar kinderen anderzijds, (2) een tuin 

met weg en toebehoren, gelegen achter voornoemde huizen, over het gemene 

water, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Vosse enerzijds en erfgoed van 

verschillende naburen aldaar anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van wijlen 

Jacobus van Vessem tot aan erfgoed van wijlen Ghisbertus Lijsscap. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde nimmer rechten te doen gelden op het 

voornoemde mbv brieven, beloften en bezwaringen aan hem gegeven, gedaan of 

gemaakt door wijlen voornoemde Arnoldus van den Hoernic en zijn zoon 

Willelmus. 

 

Nijcholaus Plaetmaker super (dg: predictis) duabus domibus et areis 

quondam Arnoldi van den Hoernic nunc ad Henricum Lanternemaker 

spectantibus sitis in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam 

Engelberne de Essche (dg: ex) nunc ad Willelmum Sluijsman spectantem ex 

uno et inter hereditatem Luijtgardis van den Hoernic et eius liberorum ex 

alio atque super orto cum suis #via et# attinentiis #universis# sito 

retro domos predictas ultra communem aquam inter hereditatem quondam 

Gerardi Vosse ex uno et inter hereditates diversorum vicinorum ibidem ex 

alio tendente ab hereditate quondam Jacobi de Vessem ad hereditatem 

quondam Ghisberti Lijsscap ut dicebat et super jure ad opus dicti Henrici 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum deponere 

promisit insuper dictus Nijcholaus sub obligatione premissa quod ipse 

numquam presumet se jus in (dg: p) premissis habere mediantibus 

quibuscumque litteris promissionibus et obligationibus sibi (dg: fci) 

datis promissis (dg: aut) ac factis (dg: a) ab Arnoldo quondam van den 

Hoernic predicto et Willelmo suo filio aut ab eorum altero a quocumque 

temmpore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 266v 04 ma 01-02-1406. 

Voornoemde Henricus koper beloofde aan voornoemde Willelmus 200 nieuwe 

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

een helft te betalen met Pinksteren (zo 30-05-1406) en de andere helft met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406). 

 

Dictus Henricus emptor promisit super omnia dicto Willelmo ducentos novos 

Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato mediatim penthecostes et mediatim Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.267r. 

 quinta post conversionis Pauli: donderdag 28-01-1406. 

 sexta post conversionem beati Pauli: vrijdag 29-01-1406. 

 

BP 1184 f 267r 01 do 28-01-1406. 

Erardus zvw Erardus Wouters soen verkocht aan Raso gnd Raes zvw Johannes 

Lemmens soen 5 dagmaten beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Noertbroec, ter 

plaatse gnd die Brant, tussen kinderen gnd Brabans Kijnderen enerzijds en 

erfg vw Oda Nerings anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

(dg: Solvit 3 grossos). Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Erardus filius quondam Erardi Wouters soen quinque diurnatas prati sitas 

in parrochia de Helvoert ad locum dictum Noertbroec in loco dicto die 

Brant inter hereditatem liberorum dictorum Brabans Kijnderen ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Ode Nerings ex alio #in ea quantitate 

qua ibidem site sunt# ut dicebat hereditarie vendidit Rasoni dicto Raes 
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filio quondam Johannis Lemmens soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

Jorden et Jacobus datum quinta post conversionis Psuli. 

 

BP 1184 f 267r 02 do 28-01-1406. 

Johannes Groet ev Hilla dvw Adam van Mierde deed afstand. 

 

Johannes Groet maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam 

Ade de Mierde super premissis et jure ad opus dicti (dg: d) emptoris 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

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

heredum et successorum. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 267r 03 do 28-01-1406. 

Mijchael Loekens zvw Mijchael Loekens verkocht aan de gezusters Beatrix en 

Katherina, dvw Andreas van den Noddenvelt Jans soen, een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis op het onderpand te leveren, gaande 

uit een huis, tuin, zesterzaad land en 1 bunder aangelegen land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, ter plaatse gnd in het Gewat, tussen 

Johannes Dommellen enerzijds en Arnoldus van den Beirgelen anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Paulus die 

Bije, reeds belast met de cijns aan de heer van Boxtel, een b-erfcijns van 

40 schelling geld aan Mechtildis dvw Johannes Steen en een b-erfcijns van 

32 schelling voornoemd geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Mijchael Loekens filius quondam Mijchaelis Loekens hereditarie vendidit 

Beatrici et Katherine sororibus filiabus quondam Andree van den 

Noddenvelt Jans soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et in 

(dg: Ber) supra hereditatem infrascriptam tradendam ex domo et orto et 

una sextariata terre et uno bonario terre sibi adiacente sitis in 

parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode in loco dicto int Gewat 

inter hereditatem Johannis Dommellen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van den Beirgelen ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine ad hereditatem Pauli die Bije ut dicebat promiittens 

super omnia habita et habenda warandiam et #aliam# obligationem deponere 

exceptis censu domini de (dg: Helmont) #Bucstel# et hereditario censu XL 

solidorum #monete# Mechtildi filie quondam Johannis Steen et hereditario 

censu XXXII solidorum dicte monete mense sancti spiritus in Busco exinde 

solvendis prius et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 267r 04 do 28-01-1406. 

Arnoldus zvw Henricus Moelner van Oerscot vernaderde in afwezigheid van 

Godefridus Mersken een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Godefridus verkocht door Theodericus zv Petrus Tielkens. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Henrici Moelner de Oerscot (dg: prebuit ad 

redimendum) in absentia Godefridi Mersken prebuit ad redimendum 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco venditam 

dicto Godefrido a Theoderico filio Petri Tielkens ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 267r 05 do 28-01-1406. 

Willelmus van Houthem, zijn vrouw Arkenradis dvw Henricus Arken soen en 

Leonarda, dv voornoemde Willelmus en Arkenradis, verkochten aan Bonifacius 

zvw Lambertus Albrechts soen een akker lands, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Delscot, ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Lambertus die Laet 

enerzijds en Engbertus van den Acker anderzijds. 
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Willelmus de Houthem (dg: filius) maritus legitimus Arkenradis sue uxoris 

filie quondam Henrici Arken soen #cum eodem tamquam etc# et Leonarda 

filia dictorum Willelmi et Arkenradis cum tutore quendam agrum terre 

situm in parrochia de Scijnle ad (dg: loc) locum dictum Delscot in loco 

dicto die Harde Beemde inter hereditatem Lamberti die Laet ex uno et 

inter hereditatem Engberti van den Acker #ex alio# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Bonifacio filio quondam Lamberti Albrechts soen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 267r 06 do 28-01-1406. 

Albertus Buc van Lijt beloofde aan de secretaris, tbv Rodolphus Delft zvw 

Jacobus Aven zoen, 6 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, op zondag Letare aanstaande (zo 21-03-1406) te betalen, 

als geld dat gerechtelijk afgewonnen was. 

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia mihi ad opus Rodolphi Delft 

filii quondam Jacobi Aven zoen VI nu gulden IX buddreger vel XIII Vlemse 

#pro quolibet gulden# ad dominicam qua cantatur Letare persolvendos 

tamquam de pecunia judicialiter prosecuta. Testes Lu et Gheel datum 

supra. 

 

BP 1184 f 267r 07 vr 29-01-1406. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke als erfgenaam en opvolger van 

wijlen Petrus van Zonne oom van voornoemde Henricus, verklaarde alle 

geldsommen ontvangen te hebben die wijlen Johannes Laurens soen en wijlen 

Gerardus Bauderics eertijds beloofd hadden aan wijlen voornoemde Petrus. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke #tamquam heres et 

successor Petri quondam infrascripti ut dicebat# palam recognovit (dg: se 

recepisse) sibi fore satisfactum plenarie de omnibus et singulis 

pecuniarum summis quas (dg: quondam Joh Gerardus Bauderics p) quondam 

Johannes Laurens soen et quondam Gerardus Bauderics olim promiserant 

#indivisi# quondam Petro de Zonne avunculo dicti Henrici in litteris 

scabinorum de Busco #ut dicebat# clamans dictus Henricus prefatos quondam 

Johannem et Gerardum Bauderics et eorum bona ac heredes inde quitos. 

Testes Dordrecht et Gheel datum sexta post conversionis beati Pauli. 

 

BP 1184 f 267r 08 vr 29-01-1406. 

Destijds had Willelmus Claes soen van Engelen gekocht van Godefridus 

Heerkini de helft van een kamp, dat 6 morgen groot is, ter paatse gnd die 

Hoeven, achter de plaatse gnd Heze, tussen Arnoldus Bije van Kessel 

enerzijds en Rodolphus Hals en Everardus Claes soen anderzijds. Vervolgens 

had Johannes zvw Johannes Femijen soen voornoemde helft verworven van 

Mechtildis wv Willelmus Claes soen, Theodericus Kuijst ev Hilla, en Brijno 

van Wijc zv Arnoldus van Wijc ev Mechtildis, dv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Willelmus, welke helft nu gelegen is ter plaatse gnd des Bijen 

Hoeve, tussen erfgoed gnd dat Dordel enerzijds en Andreas zvw Walterus van 

Oekel anderzijds. {f.267v} Voornoemde Johannes zvw Johannes Femijen soen 

verkocht thans aan Petrus Witmeri zvw Wenemarus de helft van eerstgenoemde 

helft van het kamp, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus Claes soen de Engelen medietatem 

#(dg: medietatis)# cuiusdam campi sex jugera terre continentis siti in 

loco dicto die Hoeven retro locum dictum Heze inter hereditatem Arnoldi 

Bije de Kessel ex uno et inter hereditatem Rodolphi Hals et Everardi 

Claes soen ex alio erga Godefridum (dg: Heerken) Heerkini emendo 

acquisuisset prout in litteris (dg: er quam medietatem) cumque Johannes 

filius quondam Johannis Femijen soen dictam medietatem erga Mechtildem 

relictam quondam Willelmi Claes soen Theodericum Kuijst maritum Hille sue 

uxoris et Brijno#nem# de Wijc filium Arnoldi de Wijc maritum Mechtildis 
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sue uxoris filiarum dictorum Mechtildis et (dg: W) quondam Willelmi 

acquisuisset prout in litteris quas vidimus et que medietas dicti campi 

nunc sita est in loco dicto des Bijen Hoeve inter hereditatem dictam dat 

Dordel ex uno et inter hereditatem Andree filie! quondam Walteri de Oekel 

ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Petro Witmeri #filio 

quondam# Wenemaers soen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem exceptis zegedijcken aqueduct[ibus] et fossatis ad 

primodictam medietratem spectantibus etc). {Vervolg is BP 1184 f 267v 

01}}. 

 

BP 1184 f 267r 09 vr 29-01-1406. 

(dg: Hubertus van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Hubertus de Ghemert prebuit et reportavit. Testes). 

 

1184 f.267v. 

 sexta post conversionem beati Pauli: vrijdag 29-01-1406. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 30-01-1406. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1406. 

 

BP 1184 f 267v 01 vr 29-01-1406. 

{Vervolg van BP 1184 f 267r 08}. 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes filius 

quondam Johannis Femijen soen medietatem primodicte medietatis dicti 

campi hereditarie vendidit Petro Witmeri filio quondam Wenemari 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impetitionem deponere exceptis zegedijcken aqueductibus et fossatis ad 

jamdictam medietatem spectantibus. Testes Dordrecht et Gheel datum sexta 

post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 267v 02 vr 29-01-1406. 

Hubertus van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 267v 03 vr 29-01-1406. 

Nijcholaus zv Gerardus van Berkel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 25 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, aan Gertrudis dvw 

Gerardus Raet verkocht door voornoemde Gerardus van Berkel, welke cijns nu 

aan hem behoort. 

 

Nijcholaus filius Gerardi de Berkel hereditarium censum XXV aude scilde 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis venditum Gertrudi filie 

quondam Gerardi Raet a Gerardo de Berkel predicto #prout in litteris# et 

quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Jorden Lu et 

Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 267v 04 za 30-01-1406. 

Broeder Henricus Sweertveger zvw Hermannus Sweertveger kloosterling van 

Porta Celi bij Den Bosch maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Sijmon van Mijrabellum, 

Nijcholaus Nouden, en Henricus, Yda en Elizabeth, kvw Henricus Berwout. 

 

Frater Henricus Sweertveger filius quondam Hermanni Sweertveger 

conventualis conventus de Porta Celi prope Buscum (dg: hereditarium 

censum trium auder scilde Francie) omnes venditiones et alienationes 

factas cum bonis quibuscumque quondam Sijmonis de Mijrabello Nijcholai 

Nouden Henrici Yde et Elizabeth liberorum quondam Henrici Berwout 

calumpniavit. Testes Jorden et Lu datum sabbato post Pauli. 
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BP 1184 f 267v 05 za 30-01-1406. 

Broeder Rodolphus Roesmont kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Petrus nzvw 

Willelmus Grieten soen, Johannes zv Johannes van Oullant, Johannes van den 

Hezeacker, Aleijdis wv Lambertus Hadewigen soen en haar dochters Hadewigis 

en Batha, en Rodolphus zvw Gerardus Zanders soen met hun goederen. 

 

Frater Rodolphus Roesmont conventualis conventus predicti venditiones ac 

alienationes factas per Petrum filium naturalem quondam Willelmi Grieten 

soen et Johannem filium Johannis de Oullant Johannem van den Hezeacker 

Aleijdem relictam quondam Lamberti Hadewigen soen Hadewigem et Batham 

filias eiusdem Aleijdis et per Rodolphum filium quondam Gerardi Zanders 

soen cum bonis suis aut alterius eorum quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 267v 06 za 30-01-1406. 

Elizabeth dv Lucas zvw Gerardus Otten soen van Erpe droeg over aan haar 

voornoemde vader Lucas (1) alle goederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar grootouders Johannes Metten soen en diens vrouw 

Margareta, (2) alle goederen die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar moeder Hadewigis resp. die aan haar zullen komen na overlijden van 

haar voornoemde vader Lucas, gelegen onder Schijndel, Sint-Oedenrode en 

Erp. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia Luce filii quondam Gerardi Otten soen de Erpe cum tutore 

(dg: omnia et singula bona mobilia et immobilia sibi de morte quondam 

Hadewigis sue matris hereditarie vendidit dicto Luce suo patri 

hereditarium censum XXV aude scilde) omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Johannis Metten 

soen et Margarete sue uxoris avi et avie olim dicte Elizabeth successione 

advoluta (dg: ad) atque omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Hadewigis sue matris 

successione advoluta et post mortem dicti Luce sui patris successione 

advolvenda quocumque locorum infra parrochias de Scijnle de Rode sancte 

Ode et de Erpe sita ut dicebat hereditarie supportavit dicto Luce suo 

patri promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 267v 07 wo 03-02-1406. 

Nijcholaus van Deijle ev Heijlwigis dvw Gerardus Ketellere van Riel droeg 

over aan Otto Loef van Deijl een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een hofstad in Lithoijen, tussen Henricus van Beke 

enerzijds en erfgoed gnd Corstans Hof anderzijds, aan Gerardus Ketellere 

van Tiel overgedragen door Theodericus zvw Franco van Orthen 

handschoenmaker. Met achterstallige termijnen. 

 

-. 

(dg: N) Nijcholaus de Deijle maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Gerardi Ketellere de Riel hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domistadio sito in 

parrochia de Lijttoijen inter hereditatem Henrici de Beke ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter Corstans Hof ex alio supportatam Gerardo 

Ketellere de Tiel a Theoderico filio quondam Franconis de Orthen 

cijrothecarii prout in litteris hereditarie supportavit Ottoni Loef van 

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

ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et heredum 

dicti quondam Gerardi Ketellere deponere. Testes Jorden et Gheel datum in 

crastino purificationis. 
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BP 1184 f 267v 08 za 30-01-1406. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

Nijcholaus Coel Elseman verkocht door Arnoldus van Engelant. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen hereditariam paccionem XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

venditam Nijcholao Coel Elseman ab Arnoldo de Engelant prout in litteris 

et quam ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes (dg: datum 

supra) Jorden et Lu datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 267v 09 za 30-01-1406. 

Mathijas Hoevekens gaf uit aan Walterus Bac zvw Willelmus Tijmmerman een 

stuk land, in Goirle, ter plaatse gnd Abbuckoven, tussen Johannes Roggen 

enerzijds en voornoemde Walterus Bac anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes Gestelman en met het andere eind aan een gemene weg aldaar; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Goirle, 

met Lichtmis in Goirle te leveren. 

 

Solverunt ambo preter I aude zwarten. 

Mathijas Hoevekens peciam terre sitam in parrochia de Goirle ad locum 

dictum Abbuckoven inter hereditatem Johannis Roggen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Johannis Gestelman ex alio tendentem) Walteri Bac filii 

quondam Willelmi Tijmmerman (dg: -s) ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Gestelman et cum reliquo fine ad communem viam 

ibidem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Waltero Bac ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) Goirle solvenda #{in linker marge:} 

hereditarie purificationis# et in Goerle (dg: supra) tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 267v 10 za 30-01-1406. 

Willelmus zvw Arnoldus Bossche droeg over aan Petrus zvw Johannes Scheenken 

van Vucht een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Hubertus Claes 

soen zwager van voornoemde Willelmus beloofd had aan voornoemde Willelmus, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde 

Willelmus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, welke goederen 

voornoemde Hubertus in pacht verkregen had van voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Bossche hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Hubertus Claes soen sororius dicti 

Willelmi promisit se soluturum dicto Willelmo (?dg: ex) hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis bonis dicto Willelmo de morte 

quondam suorum parentum patris et matris successione advolutis (dg: datis 

ad pactum Huberto p) que bona dictus Hubertus !ex prefatum Willelmum ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio 

quondam Johannis Scheenken de Vucht cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 267v 11 za 30-01-1406. 

Willelmus zv Willelmus van Hamvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi de Hamvelt prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.268r. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 30-01-1406. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1406. 
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BP 1184 f 268r 01 za 30-01-1406. 

Henricus Wit szvw Johannes Wilgeman maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

voornoemde Henricus verkocht door Adam Katherinen soen van Meerwijc. 

 

Henricus Wit gener quondam Johannis Wilgeman hereditariam paccionem unius 

et dimidii modiorum (dg: siliginis) ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis venditam dicto Henrico ab (dg: Arnoldo) #Adam# 

Katherinen soen de Meerwijc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Jorden et Lu datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1184 f 268r 02 ma 01-02-1406. 

Destijds had Laurencius Vroemkens zoen tapijtwever in cijns verkregen14 van 

Hilla wv Henricus Weert en haar zoon Johannes een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Goch 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes zv Hilla wv Henricus Weert 

anderzijds, welk huis en erf achter een breedte heeft van 16 voet 3 

vingers, voor de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling geld. 

Voornoemde Hilla en haar zoon Johannes hadden vervolgens op verband van al 

hun goederen garantie beloofd aan voornoemde Laurencius en andere lasten af 

te handelen. Judocus zvw Johannes Bruijstens beloofde thans aan Egidius 

Zecker nimmer, mbv voornoemde brieven en de beloften daarin, recht te 

verhalen op 3 morgen land die eertijds waren van voornoemde Johannes Weert, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven (dg: ongeveer tegenover de steeg 

van Rosmalen), tussen Mechtildis dvw Henricus Gerlaci enerzijds en Henricus 

van Nuijs anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk aldaar, en met het 

andere eind aan een kamp van wijlen hr Johannes Rover ridder, welke 3 

morgen voornoemde Egidius Zecker gekocht had van Johannes Loze zvw Henricus 

Wert, als dat ten nadele zou kunnen zijn van voornoemde Egidius, en 

voornoemde Egidius schadeloos te houden mbt voornoemde 3 morgen. 

 

Notum sit universis quod cum Laurencius Vroemkens zoen textor tapetorum 

domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Johannis de Goch ex uno et inter hereditatem Johannis filii Hille (dg: 

Weer) relicte quondam Henrici Weert ex alio que domus et area retro 

latitudinem sedecim pedatarum et trium digitorum continet erga dictam 

Hillam et Johannem eius filium ad !pactum acquisuisset scilicet pro censu 

domini ducis et pro hereditario censu XXX solidorum monete et deinde 

dicti Hilla et Johannes eius filius promisissent indivisi super omnia 

dicto Laurencio de premissis warandiam prestituros et aliam obligationem 

deponere prout in litteris (dg: constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis cumque Judocus) constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Judocus filius quondam Johannis Bruijstens promisit super 

omnia Egidio Zecker quod ipse nec quecumque alia persona #mediantibus 

dictis litteris et promissionibus in eisdem contentis# numquam jus petent 

aut prosequentur ad et supra (dg: tria) tria jugera terre #olim# dicti 

Johannis Weert sita in parrochia de Roesmalen in loco dicto die Hoeven 

(dg: in opposito #vel quasi# steghe de Roesmalen vel quasi) inter 

hereditatem (dg: Mette Corstiaens ex uno et inter hereditatem) Mechtildis 

filie quondam Henrici Gerlaci ex uno et hereditatem Henrici de Nuijs ex 

alio tendentia cum uno fine ad aggerem ibidem et cum reliquo fine ad 

campum quondam domini Johannis Rover militis que tria jugera terre dictus 

Egidius Zecker erga Johannem Loze filium quondam Henrici Wert emendo 

acquisierat prout in litteris quod poterit esse in preiudicium dicti 

Egidii et quod ipse eundem Egidium ab omnibus dampnis sibi ad et supra 

dicta tria jugera terre exinde eventuris indempnem servabit. Testes 

Jorden et (dg: l) Jacobus datum in profesto purificationis. 

 

                         
14 Zie ← BP 1175 f 037v 03 do 11-03-1367, uitgifte van het huis. 
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BP 1184 f 268r 03 ma 01-02-1406. 

Johannes Dircs soen van Gestel bij Herlaer maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes 

verworven had van Henricus van Hael zvw Goeswinus van Hal. 

 

Johannes Dircs soen de Gestel prope Herlaer hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus Johannes 

erga Henricum de Hael! filium quondam Goeswini de Hal acquisierat ut 

dicebat monuit de 3 annis. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 268r 04 ma 01-02-1406. 

Nijcholaus gnd Coel Bijndop zv Goeswinus Rutten soen van Zegeworp verkocht 

aan Ghibo Collart (1) de helft, die aan hem behoort, in (1a) een beemd, gnd 

die Werde, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumelsche Beemde, tussen 

het water gnd die Dommel enerzijds en de waterlaat gnd die Rijt anderzijds, 

(1b) een stuk beemd, gnd die Langstreep, gelegen aan het eind van 

eerstgenoemd stuk land, welke twee stukken beemd, jaarlijks tegen elkaar 

worden gedeeld, dwz riden tegen een, van welke twee stukken beemd de andere 

helft behoort aan Henricus van den Velde, (2) 2/3 deel, dat aan hem 

behoort, in twee stukken beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Rumelsche Beemde, (2a) tussen eerstgenoemd stuk beemd enerzijds en Egidius 

die Gruijter anderzijds, (2b) naast voornoemd water gnd die Dommel 

enerzijds en Henricus van Zulikem en Elijas Truden soen anderzijds, van 

welke twee stukken beemd 1/3 deel behoort aan Goeswinus van Tula, al het 

voornoemde belast met 14 penning oude cijns aan de grondheer en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Johannes Pape, en voornoemd 2/3 deel belast 

met tiendhooi, welke pacht van 1 mud voornoemde Ghibo vanaf nu in Den Bosch 

zal leveren aan Johannes Pape, zó dat voornoemde verkoper daarvan geen 

schade lijdt. 

 

Duplicetur. 

Nijcholaus dictus Coel Bijndop filius Goeswini Rutten soen de Zegeworp 

medietatem ad se spectantem in quodam prato dicto die Werde sito in 

parrochia de Gestel prope Heirlaer in loco dicto die Rumelsche Beemde 

inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter aqueductum dictum die Rijt 

ex alio atque medietatem ad se spectantem in pecia prati dicta die 

Langstreep sita ad finem pecie !terre primodicte (dg: de) que due pecie 

prati jamdicte annuatim mutuo dividuntur quod exponetur riden tegen een 

de quibus duabus peciis prati jamdictis reliqua medietas ad Henricum van 

den Velde pertinet atque duas tercias partes ad se spectantes in duabus 

peciis prati sitis in parrochia et loco predictis quarum una inter 

primodictam peciam prati ex uno et inter hereditatem Egidii die Gruijter 

ex alio et altera juxta predictam aquam die Dommel vocatam ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Zulikem et Elije Truden soen ex alio site 

sunt (dg: ut dicebat he) de quibus duabus peciis prati jamdictis una 

tercia (dg: -s) pars ad Goeswinum de Tula pertinet ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghiboni Collart promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis XIIII denariis antiqui census domino fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis Johanni Pape exinde solvendis 

#(dg: et in B..)# et excepto (dg: huiusmodi feno decimali (dg: prout) ex 

dictis duabus terciis partibus solvendo de jure (dg: testes) quam 

paccionem unius modii siliginis dictus Ghibo exnunc solvere tenebitur et 

deliberare {met haal verbonden met: BP 1184 f 268r 07} 

 

BP 1184 f 268r 05 ma 01-02-1406. 

Elizabeth dvw Ghisbertus zvw Johannes die Veer van Enghelen deed tbv 

Gerlacus van Zonne Arnts soen afstand van een stukje erfgoed, in Orthen, 

ter plaatse gnd Maelstrem, tussen Willelmus van den Wael enerzijds en 

voornoemde Ghisbertus anderzijds, met een eind strekkend aan Thomas Arnts 

soen en met het andere eind aan voornoemde Gerlacus, welk stukje erfgoed 

voornoemde Gerlacus verworven had van voornoemde Ghisbertus en zijn 
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kinderen Johannes en Oda. 

 

Elizabeth filia quondam Ghisberti (dg: Veer) filii quondam Johannis die 

Veer de Enghelen cum tutore super particula hereditatis sita in parrochia 

de Orthen ad locum dictum Maelstrem inter hereditatem Willelmi van den 

Wael ex uno et inter hereditatem dicti Ghisberti ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Thome Arnts soen et cum reliquo fine ad hereditatem 

Gerlaci de Zonne Arnts soen quam particulam hereditatis dictus Gerlacus 

erga predictum Ghisbertum Johannem et Odam eius liberos acquisierat (dg: 

ut) prout in litteris et super jure ad opus dicti Gerlaci hereditarie 

renunciavit promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

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

Gheel datum in profesto purificationis. 

 

BP 1184 f 268r 06 ma 01-02-1406. 

Theodericus Jans soen van Boechem: een b-erfcijns van 6 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, aan Oda Zanders wv Gerardus verkocht {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Theodericus Jans soen van Boechem hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum Ode Zanders relicte 

quondam Gerardi. 

 

BP 1184 f 268r 07 ma 01-02-1406. 

{Met haal verbonden met: BP 1184 f 268r 04}. 

in Busco (dg: ill) Johanni Pape quod dicto venditori dampna exinde non 

evenient in futurum prout dictus emptor recognovit et super omnia dicto 

venditori repromisit. Testes Jorden et Gheel datum in profesto 

purificationis. 

 

1184 f.268v. 

 dominica post Pauli: zondag 31-01-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis januarii die ultima: zondag 31-01-1406. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1406. 

 

BP 1184 f 268v 01 zo 31-01-1406. 

De broers Johannes van Brecht en Godefridus van Brecht, kvw Johannes van 

Brecht, verkochten aan Gerardus Bathen soen, tbv zijn broer hr Ghisbertus 

Bathen soen kanunnik van de kerk van Sint-Petrus in Luik, een n-erfpacht 

van 6 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een hoeve, gnd het Hofgoet, van wijlen voornoemde Johannes van Brecht 

die nu aan voornoemde verkopers behoort, in Moergestel, reeds belast met 

een cijns aan de naburen van Oisterwijk. 

 

Johannes de Brecht et Godefridus de Brecht fratres liberi quondam 

Johannis de Brecht hereditarie vendiderunt Gerardo Bathen soen ad opus 

(dg: sui) domini Ghisberti (dg: fratris j) Bathen soen sui fratris 

canonici ecclesie sancti Petri Leodiensis hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex quodam manso #dicto tHofgoet# dicti 

quondam Johannis de Brecht nunc ad dictos venditores spectante sito in 

parrochia de Ghestel prope Oesterwijc (dg: juxta domum mansionem pontem 

de) atque ex #edificiis# terris agris pratis pascuis ac ceteris 

attinentiis et juribus dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis in quo manso cum suis attinentiis 

predictis dictus quondam Johannes de Brecht decessit ut dicebant 

promittentes indivisi supper habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu vicinis de Oesterwijc exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Lu et Heijme datum dominica post 

conversionis Pauli. 
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BP 1184 f 268v 02 zo 31-01-1406. 

Hiiervan een instrument maken. De koopsom is voldaan. Voornoemde Gerardus 

vroeg het instrument namens zijn broer. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van Ghemert, Johannes 

Daneels, Theodericus Bathen soen, Henricus Rovers en Henricus van Uden. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt fide prestita 

et recognoverunt sibi fore satisfactum de pretio et dictus Gerardus 

nomine sui (dg: patris) fratris petiit instrumentum (dg: presen). Actum 

in camera anno CCCCmo sexto mensis januarii die ultima (dg: pres) hora 

vesperarum presentibus dictis scabinis Johanne de Ghemert Johanne Daneels 

Theoderico Bathen soen Henrico Rovers et Henrico de Uden. 

 

BP 1184 f 268v 03 zo 31-01-1406. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 2 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 

25-12-1405), met 362 nieuwe gulden, 9 botdrager, 13 oude Vlaamsen of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, de pacht van het jaar van wederkoop 

en eventuele achterstallige termijnen. Voornoemde Gerardus beloofde voor 

zijn voornoemde broer hr Ghisbertus en diens erfgenamen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid zoals hierboven. 

 

Et poterunt ipsi vel eorum alter redimere ad spacium duorum annorum 

festum nativitatis Domini proxime preteritum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente (dg: quemlibet modium dicte paccionis) cum 

trecentis et LXII novis gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems 

aut X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato et cum paccione anni 

redemptionis et cum arrestadiis si que fuerint (dg: ut in fo) et dictus 

Gerardus promisit super habita et habenda fide prestita pro predicto 

domino Ghisberto suo fratre et eius heredibus ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo sexto mensis januarii die ultima hora vesperarum 

presentibus (dg: a) testibus supradictis. 

 

BP 1184 f 268v 04 zo 31-01-1406. 

Voornoemde Godefridus van Brecht beloofde voornoemde pacht vanaf nu te 

leveren, zó dat zijn voornoemde broer Johannes noch zijn goederen daarvan 

schade ondervinden. 

 

Dictus Godefridus de Brecht promisit super omnia habita et habenda quod 

ipse predictam paccionem exnunc deinceps singulis annis et perpetue 

taliter dabit et solvet quod nec dicto Johanni (dg: nec a) suo fratri nec 

ad et supra bona quecumque eiusdem Johannis habita et habenda dampna 

exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 268v 05 ma 01-02-1406. 

Godefridus zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

wijlen voornoemde Willelmus verkocht door Lambertus zvw Jacobus van 

Engelant, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi Posteel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

venditam dicto quondam Willelmo a Lamberto filio quondam Jacobi de 

Engelant prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 

3 annis. Testes Jorden et Gheel datum in profesto purificationis. 

 

BP 1184 f 268v 06 ma 01-02-1406. 

Voornoemde Godefridus zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 2 oude schilden, geld van de keizer of geld van de 

koning van Frankrijk, aan Henricus Bac zvw voornoemde Willelmus, tbv 

voornoemde Willelmus, verkocht door Denkinus Hannen soen zvw Johannes 
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Godekens soen van Empel, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Dictus Godefridus hereditarium censum duorum aureorum antiquorum 

denariorum communiter aude scilde vocatorum monete imperatoris vel monete 

regis Francie venditum Henrico Bac filio dicti quondam Willelmi ad opus 

eiusdem Willelmi a Denkino Hannen soen filio quondam Johannis Godekens 

soen de Empel prout in liitteris et quem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 268v 07 ma 01-02-1406. 

Voornoemde Godefridus zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 3 oude schilden, geld van de koning van Frankrijk, 

aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht door Stephanus zvw Lambertus Raet 

van Empel, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Dictus Godefridus hereditarium censum trium aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie venditum 

dicto quondam Willelmo a Stephano filio quondam Lamberti Raet de Empel 

prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 268v 08 ma 01-02-1406. 

Voornoemde Godefridus zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 2 oude schilden, geld van de koning van Frankrijk, 

aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht door Johannes Wellen soen zvw 

Johannes van Welle en zijn zoon Stephanus, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Dictus Godefridus ut supra hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie venditum 

dicto quondam Willelmo a Johanne Wellen soen (dg: et Jo) filio quondam 

Johannis de Welle et Stephano eius filio prout in litteris et quem nunc 

etc monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 268v 09 ma 01-02-1406. 

Voornoemde Godefridus zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 3 oude schilden, aan wijlen voornoemde Willelmus 

verkocht door Theodericus van Vlimen, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Dictus Godefridus hereditarium censum trium aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum venditum dicto quondam 

Willelmo a Theoderico de Vlimen prout in litteris et quem nunc etc monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 268v 10 ma 01-02-1406. 

Gerardus Monic zvw Martinus Monics gemachtigd door zijn moeder Aleijdis wv 

voornoemde Martinus, maande 3 achterstallige jaren van 3 cijnshoenderen, 

met Sint-Lambertus-Martelaar te leveren, en een b-erfpacht van 6 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, welke hoenderen en erfpacht 

Arnoldus zvw Johannes Laurens soen moest leveren aan Johannes van Brolijo, 

en die nu aan voornoemde Aleijdis behoren. 

 

Gerardus Monic filius quondam Martini Monics potens factus ut dicebat ab 

Aleijde sua matre relicta dicti quondam Martini (dg: hereditarium censum) 

tres pullos censuales solvendos hereditarie Lamberti martiris et 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis quos pullos et paccionem Arnoldus 

filius quondam Johannis Laurens soen solvere tenebatur Johanni de Brolijo 

prout in litteris et quos nunc ad dictam Aleijdem spectare dicebat monuit 

de 3 annis. Testes Johannes et Jorden datum in profesto purificationis. 
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BP 1184 f 268v 11 ma 01-02-1406. 

Voornoemde Gerardus Monic zvw Martinus Monics gemachtigd door zijn moeder 

Aleijdis wv voornoemde Martinus, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, en 8 cijnshoenderen, die 

voornoemde Arnoldus zvw Johannes Laurens soen moest leveren aan Johannes 

van Brolijo en die nu aan voornoemde Aleijdis behoren. 

 

Dictus Gerardus ut supra hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco et octo pullos censuales quos dictus Arnoldus 

solvere tenebatur Johanni de Brolijo #prout in litteris# et quos nunc ad 

Aleijdem etc monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.269r. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1406. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1406. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1406. 

  

BP 1184 f 269r 01 ma 01-02-1406. 

Gegeven daags voor Lichtmis, in aanwezigheid van Egidius van Gheel en Lu. 

 

Datum in profesto purificationis presentibus Egidio de Gheel et Lu. 

 

BP 1184 f 269r 02 ma 01-02-1406. 

Willelmus zvw Johannes van Haren maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, welke cijns Mechtildis wv Leonius van 

Erpe en Walterus en Luijtgardis, kv voornoemde Leonius en Mechtildis, 

beloofd hadden aan Johannes van Haren szv Walterus van Oerle, met Lichtmis 

te betalen. 

 

(dg: Henricus de Zulikem) #Willelmus filius quondam# Johannis de Haren 

hereditarium censum XX solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato quem Mechtildis 

relicta quondam Leonii de Erpe Walterus et Luijtgardis liberi dictorum 

Leonii et Mechtildis promiserant se soluturos Johanni de Haren genero 

Walteri de Oerle hereditarie purificationis prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Johannes et Jorden datum in profesto purificationis. 

 

BP 1184 f 269r 03 wo 03-02-1406. 

Henricus van Zulikem en zijn zoon Rodolphus verkochten aan Paulus van 

Dormalen 2 stukken land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeacker, 

(1) naast de plaats gnd die Struijck, tussen Johannes van Keeldonc 

enerzijds en kvw Petrus Wouters soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Goeswinus van Tula, (2) tussen Rodolphus van den Brekelen enerzijds en 

Elijas Truden soen anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

Keeldonc. 

 

Henricus de Zulikem (dg: et Rodolphus eius filius) #et Rodolphus eius 

filius# duas pecias terre sitas in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad 

locum dictum Hezeacker quarum una juxta locum dictum die Struijck inter 

hereditatem Johannis de Keeldonc ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Petri Wouters soen ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem 

Goeswini de Tula et altera inter hereditatem Rodolphi van den Brekelen 

#ex uno# et inter hereditatem Elije Truden soen ex alio tendens !uno fine 

ad hereditatem Johannis de Keeldonc site sunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Paulo de Dormalen promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere (dg: ex). Testes Jorden et Gheel datum 

in crastino purificationis. 

 

BP 1184 f 269r 04 wo 03-02-1406. 

Hr Goeswinus van Aa ridder, Gerardus van Aa zv hr Willelmus van Aa ridder 
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en Gerardus Vos van Berze deden tbv voornoemde koper afstand van het 

voornoemde en beloofden nimmer rechten erop te doen gelden. 

 

Quo facto dominus Goeswinus de Aa miles Gerardus de Aa filius domini 

Willelmi de Aa militis et Gerardus Vos de Berze #(dg: et Rodolphus filius 

Henrici de Zulikem)# super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 269r 05 wo 03-02-1406. 

Petrus zvw Theodericus Sceijdemaker en zijn zuster Elizabeth dvw voornoemde 

Theodericus met Petrus Jacobs soen als momber verkochten aan Johannes van 

Vessem gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst snijder de helft, die aan 

voornoemde Petrus en Elizabeth behoort, in 2 kamers15 met ondergrond, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Theodericus Waelwijns soen 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Scoep anderzijds, strekkend vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan de straat die loopt voor het huis van 

Postel naar de Vismarkt, welke twee kamers met ondergrond wijlen voornoemde 

Theodericus in cijns verkregen had van Ghibo Scermer zvw Cristianus smid, 

belast met de grondcijns, een b-erfcijns van 7½ oude groot aan het klooster 

Porta Celi en een b-erfcijns16 van 43 schelling geld, die voornoemde Ghibo 

Scermer eruit beurde. 

 

Petrus filius quondam Theoderici Sceijdemaker et Elizabeth eius soror 

(dg: cu) filia dicti quondam Theoderici cum Petro Jacobs soen tamquam cum 

tutore medietatem ad dictos Petrum et Elizabeth spectantem in duabus 

cameris cum (dg: suis) earum fundis sitis in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Theoderici Waelwijns soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Scoep ex alio tedentibus a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad 

vicum tendentem ante domum de Postula versus forum piscium quas duas 

cameras cum earum fundis dictus quondam Theodericus erga Ghibonem Scermer 

filium quondam Cristiani fabri ad censum acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Johanni de Vessem rasori pannorum filio (dg: 

quondam) Theoderici de Zeelst sartoris supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere excepto! censu domini 

fundi et hereditario censu septem et dimidii aude groet conventui de 

Porta Celi et hereditario censu XLIII solidorum monete quem dictus Ghibo 

Scermer exinde solvendum habuit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269r 06 wo 03-02-1406. 

Voornoemde Petrus zvw Theodericus Sceijdemaker en zijn zuster Elizabeth dvw 

voornoemde Theodericus met Petrus Jacobs soen als momber verkochten aan 

voornoemde Johannes van Vessem gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst 

snijder een b-erfcijns van 43 schelling geld, die wijlen voornoemde 

Theodericus Sceijdemaker beloofd had aan Ghibo Scermer zvw Cristianus smid, 

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

uit voornoemde 2 kamers, welke cijns wijlen voornoemde Theodericus 

Sceijdemaker verworven17 had van voornoemde Ghibo. 

 

Dicti venditores (dg: h) ut supra hereditarium censum XLIII solidorum 

monete quem Theodericus quondam Sceijdemaker predictus promiserat se 

daturum et soluturum Ghiboni Scermer filio quondam Cristiani fabri 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex duabus camers 

                         
15 Zie ← BP 1184 f 060r 04 di 03-02-1405, Petrus zvw Theodericus Sceijdemaker droeg een helft 
van deze 2 kamers over aan Johannes van Vessem gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst. 
16 Zie ← BP 1176 f 142v 05 zo 19-08-1380, Ghibo Scermer zvw Cristianus smid droeg deze cijns 
over aan Theodericus Sceijdemaker. 
17 Zie ← BP 1176 f 142v 05 zo 19-08-1380, Ghibo Scermer zvw Cristianus smid droeg deze cijns 
over aan Theodericus Sceijdemaker. 
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predictis prout in litteris et quem censum dictus quondam Theodericus 

Sceijdemaker erga predictum Ghibonem acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni (dg: promittentes et super om) 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: deponere) et 

impetitionem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269r 07 za 20-02-1406. 

Gerardus van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus de Mierde prebuit et reportavit. Testes (dg: Jorden et Lu et 

Johannes) Jorden et Lu datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1184 f 269r 08 wo 03-02-1406. 

Voornoemde Petrus Jacobs soen deed tbv voornoemde koper Johannes van Vessem 

gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst snijder afstand van het voornoemde. 

 

Quo facto dictus Petrus Jacobs soen super premissis (dg: et jure) omnibus 

et jure sibi competente et competituro ad opus dicti emptoris (dg: 

hereditarie vendiderunt) hereditarie renunciavit promittens super omnia 

habita et habenda (dg: ratam servare) warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269r 09 wo 03-02-1406. 

Voornoemde koper Johannes van Vessem gewantsnijder zv Theodericus van 

Zeelst snijder beloofde aan voornoemde Petrus Jacobs soen 32 nieuwe gulden, 

9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden geerekend, met Allerheiligen 

aanstaande (ma 01-11-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Petro Jacobs soen XXXII novos 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 269r 10 wo 03-02-1406. 

Henricus van Zulikem en zijn zoon Rodolphus verkochten aan Walterus van 

Griensvenne (1) een kamp, gnd Moerscot, in Gestel bij Herlaer, tussen 

erfgoed van de heer van Duffel en Herlaer enerzijds en erfgoed van hr 

Goeswinus van Aa ridder anderzijds, met een eind strekkend aan Ghisbertus 

Keijot en met het andere eind aan Goeswinus van Tula, van welk kamp 

voornoemde Henricus ¼ deel in cijns verkregen had van hr Goeswinus van 

Lijende ridder, zijn vrouw vrouwe Sophia wv Marcelius van Os en Theoderica, 

dv voornoemde vrouwe Sophia en wijlen Marcelius, te weten voor de 

grondcijns en een b-erfcijns van 11 pond geld, ¼ deel gekocht had van 

Henricus zv Henricus van Baex, en de helft verworven had van kinderen en 

erfg vw Godefridus van Erpe, (2) alle beemden, die voornoemde Henricus 

onder Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die {f.269v} Rumelsche Beemde, 

thans heeft liggen, welke beemden voornoemde Henricus verworven had van hr 

Theodericus Rover ridder, welke beemden jaarlijks worden gedeeld, dwz 

riden, tegen erfgoederen die behoren aan Henricus van den Dijc en Elijas 

Truden soen. Het kamp was belast met (a) 4 oude groten aan de grondheer, 

(b) voornoemde b-erfcijns van 11 pond, gaande uit ¾ deel van het kamp, (c) 

een b-erfcijns van 9 pond voornoemd geld, die gaat uit voornoemde helft van 

het kamp die behoorde aan erfg vw Godefridus van Erpe, welke cijnzen van 11 

en 9 pond behoren aan Ghisenradis wv Nijcholaus van Berze; de beemden 

belast met (d) tiendhooi; het kamp nog belast met (e) een b-erfpacht van 2 

mud rogge aan Henricus Yegher, (f) voor het leprozenhuis gereserveerd zijn 

turf en recht in voornoemd kamp. Voornoemde koper beloofde voornoemde 

cijnzen en pachten te betalen en te leveren, zó dat voornoemde Henricus en 
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zijn erfgenamen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Henricus de Zulikem et Rodolphus eius filius quendam campum dictum 

Moerscot situm in parrochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem 

domini de Duffel et de Herlaer ex uno et inter hereditatem domini 

Goeswini de Aa militis ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Ghisberti Keijot et cum reliquo fine ad hereditatem Goeswini de Tula de 

quo campo dictus Henricus unam quartam partem (dg: dictus Henricus) erga 

dominum Goeswinum de Lijende militem dominam Sophiam eius uxorem relictam 

quondam Marcelii de Os et Theodericam filiam dictorum domine Sophie et 

quondam Marcelii ad censum acquisierat #scilicet# pro censu domini fundi 

et pro hereditario censu XI librarum monete prout in litteris atque unam 

quartam partem erga Henricum filium Henrici de Baex emendo acquisierat 

prout in litteris (dg: atque duas) et de quo campo dictus Henricus #{in 

linker marge:} unam medietatem# erga liberos et heredes quondam Godefridi 

de Erpe acquisierat (dg: prout in ut dicebat hereditarie vendiderunt 

Waltero de atque peciam prati dicti h) atque omnia prata que dictus 

Henricus infra parrochiam (dg: predictam) predictam ad locum dictum die 

 

1184 f.269v. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1406. 

  

BP 1184 f 269v 01 wo 03-02-1406. 

Duplicetur. 

Rumelsche Beemde #ad presens# habuit situatas que prata dictus Henricus 

erga dominum Theodericum Rover militem acquisierat ut dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt Waltero de Griensvenne supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis) que prata annuatim dividuntur quod 

exponetur riden erga hereditates spectantes ad Henricum van den Dijc et 

Elijam Truden soen ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero de 

Griensvenne supportaverunt cum (dg: omnibus) litteris et aliis et jure 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor grossis antiquis domino fundi ex 

predicto campo (dg: ?aut) atque #predicto# hereditario censu XI librarum 

(dg: ex et hereditarie ... monete ex atq) ex tribus quartis partibus 

dicti campi atque hereditario censu IX librarum dicte monete ex dicta 

medietate que ad (dg: dictum) heredes quondam Godefridi de Erpe spectabat 

campi predicti solvendis et qui census (dg: XI) XI librarum et IX 

librarum #ad# Ghisenradem relictam quondam (dg: Ger) Nijcholai de Berze 

#pertinent# (dg: atque hereditaria paccione) exceptis eciam feno decimali 

ex predictis pratis et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

Henrico Yegher ex #campo# (dg: eisdem) persolvendis salvo eciam domui 

leprosorum dicte ter Eijendonc suis cespitibus et jure (dg: sibi in) ipsi 

domui in dicto campo competentibus et quos census et pacciones dictus 

emptor exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet 

ex premissis quod predicto Henrico et eius heredibus dampna exinde non 

(dg: quo facto dominus Goeswinus de Aa miles Gerardus de Aa filius domini 

Willelmi de Aa militis) eveniant in futurum ut ipse emptor sub 

obligatione premissorum promisit Henrico predicto. Testes Jorden et Gheel 

datum in crastino purificationis. 

 

BP 1184 f 269v 02 wo 03-02-1406. 

Hr Goeswinus van Aa ridder, Gerardus van Aa zv hr Willelmus van Aa ridder 

en Gerardus Vos van Berze szv Henricus van Zulikem deden tbv voornoemde 

Walterus van Griensvenne afstand van het voornoemde. Ze beloofden nimmer 

recht te verhalen op voornoemd kamp en beemden mbv brieven of beloften aan 

hen gedaan of gegeven door voornoemde Henricus of wie dan ook. Ook 

beloofden ze voornoemde Walterus schadeloos te houden van alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en pachten die uit voornoemd kamp en 
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beemden gaan. 

 

Quo facto dominus Goeswinus de Aa miles Gerardus de Aa filius domini 

Willelmi de Aa militis (dg: et) #et# Gerardus Vos de Berze gener Henrici 

de Zulikem (dg: et Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout #cum 

tutore#) super premissis et jure ad opus dicti Walteri hereditarie 

renunciaverunt promittentes (dg: indivisi cum tutore divisi super) 

indivisi supper omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi numquam jus petent ac prosequentur ad et supra 

campum et prata predictos medantibus (dg: quibus lit) quibuscumque 

litteris promissionibus eis a prefato Henrico aut quacumque altera 

persona datis et factis a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem promiserunt insuper sub obligatione premissa quod ipsi dictum 

Walterum quitabunt et simpliciter et omnino indempnem servabunt ab 

omnibus arrestadiis deficientibus et restantibus a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem de quibuscumque censibus et paccionibus 

(dg: re) solvendis ex campo et pratis predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269v 03 wo 03-02-1406. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout deed tbv voornoemde Walterus van Griensvenne 

afstand van het voornoemde. 

 

Quo facto Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout cum tutore super 

premissis et jure ad opus dicti Walteri hereditarie renunciavit 

promittens cum tutore !indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et numquam #ipsa nec eius heredes# jus prosequuntur 

ad et supra campum et prata predictos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269v 04 wo 03-02-1406. 

Voornoemde Walterus van Griensvenne beloofde aan Gerardus zvw Nijcholaus 

van Berze en Henricus zvw Arnoldus Berwout een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit voornoemd kamp en beemden. 

 

Dictus Walterus promisit (dg: super om) se daturum et soluturum (dg: 

dicto) Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze et Henrico filio quondam 

Arnoldi Berwout hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie 

Martini ex campo et pratis predictis promittens super habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269v 05 wo 03-02-1406. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout droeg over aan hr Goeswinus van Aa ridder, 

Gerardus van Aa zv hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus Vos van Berze szv 

Henricus van Zulikem een b-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een hoeve, gnd ten Brekelen, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd op Hezeacker, en alle landerijen, weiden, beemden, heiden 

en hoijwas, die bij de hoeve horen, (2) een kamp, gnd Moerscot, in Gestel 

bij Herlaer, tussen erfgoed van de heer van Duffel enerzijds en erfgoed van 

voornoemde hr Goeswinus van Aa anderzijds, welke cijns voornoemde Elizabeth 

gekocht had van Henricus van Zulikem. 

 

Elizabeth relicta quondam (dg: Go) Arnoldi Berwout cum tutore 

hereditarium censum septem librarum monete solvendum hereditarie Martini 

hyemalis ex quodam manso dicto communiter ten Brekelen sito in parrochia 

de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum op Hezeacker atque ex omnibus et 

singulis terris pascuis pratis et mericis et fenicrescentiis dictis 

hoijwas ad dictum mansum spectantibus necnon ex quodam campo dicto 

Moerscot sito in dicta parrochia inter hereditatem domini de Duffel ex 

uno et inter hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio quem 

censum dicta Elizabeth erga Henricum de Zulikem emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit (dg: prout in litteris {met puntjes 

eronder}) domino Goeswino de Aa predicto Gerardo de Aa filio domini 
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Willelmi de Aa militis et Gerardo Vos de Berze genero Henrici de Zulikem 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 269v 06 wo 03-02-1406. 

Voornoemde hr Goeswinus van Aa ridder, Gerardus van Aa zv hr Willelmus van 

Aa ridder en Gerardus Vos van Berze szv Henricus van Zulikem beloofden aan 

Gerardus van Berze zvw Nijcholaus van Berze 29 Engelse nobel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dicti dominus Goeswinus Gerardus et Gerardus promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo de Berze filio quondam Nijcholai de Berze XXIX Engels nobel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 269v 07 wo 03-02-1406. 

Henricus gnd Heijnman zvw Willelmus Heijnkens soen verkocht aan Goeswinus 

zvw voornoemde Willelmus Heijnkens soen, tbv zijn zuster Margareta dvw 

voornoemde Willelmus, een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd opten Reke, 

tussen Johannes van Veldeamer enerzijds en Godefridus van den Namer 

anderzijds, belast met (dg: 1 penning oud) de grondcijns. De brief 

overhandigen aan voornoemde Goeswinus. 

 

Solvit II boddreger. 

(dg: Heijn) Henricus dictus Heijnman filius quondam Willelmi Heijnkens 

soen peciam terre sitam in parrochia de Erpe ad locum dictum opten Reke 

inter hereditatem Johannis van Veldeamer ex uno et inter hereditatem 

Godefridi van den (dg: Namef) Namer ex alio prout ibidem sita est ut 

dicebat hereditarie vendidit Goeswino filio dicti quondam Willelmi 

Heijnkens soen ad opus Margarete sue sororis filie eiusdem quondam 

Willelmi promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: uno denario anti) censu fundi exinde solvendo. Testes Jorden 

et Jacobus datum supra. Tradatur dicto Goeswino. 

 

1184 f.270r. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1406. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1406. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

  

BP 1184 f 270r 01 ±ma 01-02-1406. 

Destijds had Gerardus Scoef in pacht verkregen van Zibertus de oudere zvw 

Zibertus van Hoculem een hoeve, gnd het Goet ten Bogaerde, in Dommellen, 

ter plaatse gnd aent Laer, voor de grondcijnzen en voor 10½ mud rogge, maat 

van Eersel, aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini. Eerstgenoemde Zibertus 

beloofde nimmer voornoemde hoeve aan te spreken mbv voornoemde brief en wat 

erin staat, behalve wegens 9½ mud rogge, maat van Eersel, {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus Scoef quendam mansum dictum tGoet 

ten Bogaerde situm in parrochia de Dommellen ad locum dictum aent Laer 

cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis erga (dg: Z) Zibertum 

filium seniorem !filium quondam Ziberti de Hoculem ad pactum acquisuisset 

scilicet pro censibus dominorum exinde solvendis et pro decem et dimidio 

modiis siliginis mensure de Eersel Jordano filio Arnoldi Tielkini exinde 

solvendis prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis (dg: dictus) primodictus Zibertus promisit super omnia quod 

ipse dictum mansum numquam impetet occacione dictarum litterarum aut 

contentorum in eisdem (dg: nisi in qua) quam occacione novem et dimidii 

modiorum !modiorum siliginis dicte mensure non obstante (dg: quod di idem 
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Zibertus dicto Gerardo) littera predicta. 

 

BP 1184 f 270r 02 ma 01-02-1406. 

Johannes van Ghemert, Gerlacus zv Lucas van Erpe en Nijcholaus Huben 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 300 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe van 8. 

 

Johannes de Ghemert Gerlacus filius Luce de Erpe Nijcholaus Huben 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc CCC aude 

scilde Francie ad pasche proxime futurum persolvendos sub pena (dg: V) 

octo. Testes Heijme et Jacobus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1184 f 270r 03 wo 03-02-1406. 

Walterus van Griensvenne en Gerardus zv hr Willelmus van Aa ridder 

beloofden aan voornoemde Andreas, tbv etc, 100 Hollandse gulden van 

Willelmus met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen op straffe van 

10. 

 

Walterus van Griensvenne Gerardus filius domini Willelmi de Aa militis 

promiserunt dicto Andree ad opus etc centum Hollant gulden Willelmi (dg: 

sub pena decem testes) ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena 

decem. Testes Jorden et Jacobus datum in crastino purificationis. 

 

BP 1184 f 270r 04 do 04-02-1406. 
Margareta van Parijs was gegoed in de Vughterstraat. 

Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech, door wijlen voornoemde Hubertus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Nijcholaus van Riel, verkocht aan 

Gerardus Wael zvw Ghibo Wael een b-erfcijns van 40 schelling geld, een 

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

een huis en erf, in Den Bosch, tussen erfgoed van Jacobus Voet alias gnd 

Koc vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Margareta van Parijs anderzijds, 

welke cijns Margareta wv voornoemde Nijcholaus van Riel gekocht had van 

Petrus van Ghempe, en welke cijns aan voornoemde Henricus en zijn broer 

Johannus gekomen was na erfdeling na overlijden van hun voornoemde 

grootmoeder Margareta. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Huberti Steenwech ab ipso quondam 

Huberto et quondam Jutta (dg: sua) eius uxore filia quondam (dg: 

Margarete relicte) Nijcholai de Riel pariter genitus hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco inter hereditatem Jacobi Voet 

alias dicti Koc carnificis ex uno et inter hereditatem Margarete de 

Parijs ex alio quem censum (dg: dicta) Margareta relicta dicti quondam 

Nijcholai de Riel erga Petrum de Ghempe emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie) et quem censum dictus Henricus sibi et Johanni 

suo fratri de morte quondam Margarete predicte eorum avie successione 

advolutum esse et mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum 

et eius coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

Wael filio quondam Ghibonis Wael supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex 

parte sui et dicte quondam Margarete et suorum heredum deponere. Testes 

Dordrecht et Gheel datum (dg: in crastino Blasii) in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 270r 05 do 04-02-1406. 

Paulus van Dormalen verkocht aan Walterus Goeswijns soen van Enghelen een 

huis en erf, in Den Bosch, over de Visbrug, aan de kant richting Orthen, in 

welk huis en erf Henricus Kemerken woonde, welk huis en erf behoorde aan de 

priesters van de kerk van Sint-Jan van Den Bosch, welk huis en erf 

voornoemde Paulus verworven18 had van zijn broer Johannes van Dormalen. 

 

                         
18 Zie ← BP 1181 p 283r 06 do 06-02-1399, overdracht van het huis en erf. 
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Paulus (dg: ?fir) de Dormalen domum et aream sitam in Busco ultra pontem 

piscium in latere versus Orthen in qua domo et area Henricus Kemerken 

commorari consuevit que domus et area ad presbitros ecclesie beati 

Johannis de Busco pertinere consuevit quam domum et aream dictus Paulus 

erga Johannem de Dormalen suum fratrem (dg: eme) acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Waltero Goeswijns soen de Enghelen 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 270r 06 do 04-02-1406. 

Willelmus van Dormalen verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Willelmus de Dormalen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 270r 07 do 04-02-1406. 

Elizabeth dvw Jacobus van Mijrlaer verklaarde ontvangen te hebben van 

Godefridus Bac zv Theodericus Bac de helft van 50 nieuwe gulden, 10 Vlaamse 

plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, welke 50 gulden voornoemde 

Godefridus beloofd had aan voornoemde Elizabeth en Theodericus van den 

Broec smid. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Jacobi de Mijrlaer palam recognovit sibi per 

Godefridum Bac filium (dg: quondam) Theoderici Bac fore satisfactum de 

medietate L novorum aureorum florenorum communiter nuwe gulden vocatorum 

scilicet X denarios communiter Vlemsche placken vocatos seu novem 

denarios communiter boddreger vocatos pro quolibet dictorum florenorum 

computato quos L novos aureos florenos dicti! Godefridus promiserat 

Elizabeth predicte et Theoderico van den Broec fabro prout in litteris. 

Testes Heijme et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 270r 08 do 04-02-1406. 

Paulus die Weent verkocht aan Johannes zv Johannis Scellekens een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Diessen, 

ter plaatse gnd Ymerle, te leveren, gaande uit een beemd, gnd die Mortel, 

en 2 lopen aangelegen roggeland, in Diessen, ter plaatse gnd Ymerle, welke 

pacht Johannes zvw Henricus Mijs soen van den Ymerle gekocht had van 

Gerardus Jueten zvw Gerardus Jueten, welke pacht gekomen was aan Mechtildis 

mv voornoemde Paulus na overlijden van haar voornoemde broer Johannes zvw 

Henricus Mijs soen van den Ymerle. Met achterstallige termijnen. Belast met 

brieven en beloften aan voornoemde Johannes Scellekens mbt voornoemde pacht 

door voornoemde Paulus gegeven en gedaan. De brief overhandigen aan hem of 

aan zijn broer Henricus. 

 

Paulus die Weent hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificationis et in parrochia de 

Dijessen in loco dicto Ymerle tradendam ex quodam prato dicto die Mortel 

et duobus lopinatis terre siliginee dicto prato adiacentibus sitis in 

parrochia de Dijessen ad locum dictum Ymerle quam paccionem (dg: dictus) 

Johannes filius quondam Henrici Mijs soen van den Ymerle erga Gerardum 

(dg: Ju) Jueten filium quondam Gerardi Jueten emendo acquisierat prout in 

litteris quam paccionem dictus Paulus Mechtildi sue matri de morte dicti 

quondam Johannis sui fratris successione advolutam esse dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio Johannis Scellekens supportavit cum 

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

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis litteris et 

promissionibus predicto Johanni Sc[e]llek[en]s per prefatum Paulum de et 

supra predictam paccionem prius datis ac promissis. Testes datum supra. 

Tradatur littera sibi vel Hen[rico] suo fratri. 
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BP 1184 f 270r 09 do 04-03-1406. 

Voornoemde Johannes zv Johannis Scellekens machtigde zijn broer Henricus 

voornoemde pacht te manen. 

 

Dictus Johannes dedit et contulit Henrico suo fratri potestatem monendi 

predictam paccionem usque ad revocationem. Testes Jorden et Gheel datum 

quinta post invocavit. 

 

1184 f.270v. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis februarii die quarta: donderdag 04-02-1406. 

 

BP 1184 f 270v 01 do 04-02-1406. 

Johannes van der Teijnden verkocht aan de broers Johannes en Engbertus, kvw 

Engbertus van Krekelhoven, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

die de voornoemde broers beloofd hadden met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit een stuk land, in Helvoirt. 

 

Solvit. 

Johannes van der Teijnden hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Johannes et Engbertus fratres liberi quondam 

Engberti de Krekelhoven promiserant se daturos et soluturos dicto Johanni 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parrochia de Helvoert prout in litteris hereditarie vendidit dictis 

fratribus cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Jacobus datum in 

profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 270v 02 do 04-02-1406. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout en Rodolphus, zv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Arnoldus, verkochten aan Bernardus zvw Johannes Bernts soen, tbv de 

broers Johannes en Rodolphus, resp. de langstlevende, kv mr Johannes van 

Zelant, een lijfrente van 10 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus 

heer en graaf van Holland, of ander paijment van dezelfde waarde, een helft 

te betalen met Sint-Jacobus en de andere helft met Lichtmis, gaande uit 2 

hoeven van wijlen Ywanus van Vauderic die nu aan voornoemde Elizabeth 

behoren, in Heeswijk. Verkopers en met hen Gerardus van Berze szv 

voornoemde Elizabeth beloofden garantie. 

 

-. 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout cum tutore Rodolphus filius 

dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi legitime vendiderunt Bernardo filio 

quondam Johannis Bernts soen ad opus Johannis et Rodolphi fratrum 

liberorum magistri Johannis de Zelant vitalem pensionem X Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi (dg: domini a) pie memorie domini ac 

comitis olim Hollandie seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

anno quolibet ad vitam dictorum Johannis et Rodolphi fratrum vel alterius 

eorum diutius viventis et non ultra mediatim Jacobi et mediatim 

purificationis ex duobus mansis quondam Ywani de Vauderic nunc ad 

predictam Elizabeth spectantibus sitis in parrochia de Hezewijc atque ex 

attinentiis dictorum duorum mansorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis promittentes et cum eis Gerardus de 

Berze gener dicte Elizabeth indivisi super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod alter diutius vivens 

integraliter habebit et possidebit et cum ambo mortui fuerint erit 

quitum. Testes Gheel et Jacobus datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 270v 03 do 04-02-1406. 

Johannes van Hees zvw Bernardus van Overmere droeg over aan Bernardus zvw 

Johannes Bernts soen van Overmere een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, 



Bosch’ Protocol jaar 1406 01.  112 

 

gnd Wildendael, in Berghem, welke pacht aan voornoemde Johannes was 

verkocht door Ghisbertus zvw Henricus die Smit van Berchen. 

 

Johannes de Hees filius quondam Bernardi de Overmere hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: purificationis) #nativitatis Domini# et in Busco tradendam ex domo 

et orto dictis communiter Wildendael sitis in parrochia de Berchen 

venditam dicto Johanni a Ghisberto filio quondam Henrici die Smit de 

Berchen prout in litteris #hereditarie supportavit# Bernardo filio 

quondam Johannis Bernts soen van Overmere cum litteris et jure promittens 

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

Dordrecht et Gheel datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 270v 04 do 04-02-1406. 

Roverus gnd Rover van Acht en zijn broer Arnoldus van Acht, kvw Arnoldus 

van Acht, verkochten aan Katherina wv Johannes Bijts een n-erfpacht van 1½ 

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

een hoeve, in Woensel, ter plaatse gnd op Acht, tussen Rodolphus gnd Roef 

van der Heijden enerzijds en Lambertus Roeser anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns en 17 mud rogge b-erfpacht, maat van Eindhoven, in Eindhoven 

te leveren. 

 

Roverus dictus Rover van Acht et Arnoldus de Acht eius frater liberi 

quondam Arnoldi de Acht hereditarie vendiderunt Katherine relicte quondam 

Johannis Bijts hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso sito in parrochia de Woenssel ad locum dictum 

op Acht inter hereditatem Rodolphi dicti Roef van der Heijden ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Roeser ex alio atque ex attinentiis dicti 

mansi universis promittentes indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

(dg: he) XVII modiis siliginis hereditarie paccionis mensure de Eijndoven 

et in Eijndoven tradenda exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 270v 05 do 04-02-1406. 

En zij of een van hen kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen 

Lichtmis (di 02-02-1406), met 25 Franse kronen of de waarde, eventuele 

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

in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van Mijddegael, Johannes van der 

Hautart en Lambertus Roser. 

 

Et poterunt #ipsi vel eorum alter# redimere ad spacium trium annorum 

festum purificationis proxime (dg: futurum) preteritum sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XXV Vrancrijc cronen vel 

valorem et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni 

redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis (dg: januarii) 

#februarii# die quarta hora vesperarum presentibus Johanne de Mijddegael 

Johanne van der Hautart et Lamberto Roser. 

 

BP 1184 f 270v 06 do 04-02-1406. 

Lambertus Roeser zvw Johannes die Roeser verkocht aan voornoemde Katherina 

wv Johannes Bijts een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde 

verkoper, in Woensel, ter plaatse gnd op Acht, tussen Roverus van Acht 

enerzijds en Cristianus zv Arnoldus van den Hoevel anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns en 13 mud 3 lopen rogge, b-erfpacht, maat van Eindhoven, 

in Eindhoven te leveren. 

 

Lambertus Roeser filius quondam Johannis die Roeser hereditarie vendidit 

dicte Katherine hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 
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Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam manso dicti venditoris sito in parrochia de Woenssel ad locum 

dictum op Acht inter hereditatem Roveri de Acht ex uno et inter 

hereditatem Cristiani filii Arnoldi van den Hoevel ex alio atque ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini (dg: ducis) #fundi# et 

XIII modiis et tribus lopinis siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Eijndoven et in Eijndoven tradendis exinde prius solvendis et 

sufficientemm facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 270v 07 do 04-02-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (di 02-

02-1406), met 18 Franse kronen of de waarde, eventuele achterstallige 

termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde Johannes van Mijddegael, voornoemde Johannes 

van der Hautart en hr Gerlacus van Ghemert. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XVIII Vrancrijc cronen vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et 

cum paccione anni redemptionis. Actum in camera (dg: presen) hora (dg: 

pre) ut supra presentibus dictis Johanne Johanne et domino Gerlaco de 

Ghemert. 

 

1184 f.271r. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis februarii die quarta: donderdag 04-02-1406. 

 

BP 1184 f 271r 01 do 04-02-1406. 

Petrus Danen van Westilborch verhuurde aan Godefridus Vette een beemd, in 

Tilburg, ter plaatse gnd die Tilborchsche Beemde, tussen Walterus Bac zvw 

Johannes Ommaet enerzijds en Walterus Cort Bontten soen anderzijds, voor 

een periode van 8 jaar. 

 

Solvit. 

Petrus Danen van Westilborch quoddam pratum situm in parrochia de 

Tilborch in loco dicto die Tilborchsche Beemde inter hereditatem Walteri 

Bac filii quondam Johannis Ommaet ex uno et inter hereditatem Walteri 

Cort Bontten soen ex alio ut dicebat locavit Godefrido Vette ab eodem ad 

spacium octo annorum proxime futurorum (dg: sine medio sequentium) libere 

possidendum promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Dordrecht et Gheel datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 271r 02 do 04-02-1406. 

Johannes van der Hautert droeg over aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe (1) de helft die aan hem behoort in (1a) een beemd, 2¼ 

bunder groot, in Veghel, naast erfgoed van Johannes van Bladel, (1b) een 

huis en erf van Godefridus die Smijt, waarin voornoemde Godefridus woonde, 

in Veghel, (1c) een huis en erf van Lambertus wever van Vechel, waarin 

voornoemde Lambertus woonde, in Veghel, (1d) een stuk land van Danijel 

Nennen, gnd die Kesij, in Veghel, welke erfgoederen Johannes van Mijddegael 

en voornoemde Johannes van der Hautert verworven hadden van Arnoldus 

Grotart, (2) alle goederen van Boijdekinus zvw Willelmus Hoevet, die hij 

heeft en zal verkrijgen, aan voornoemde Johannes van der Hautart 

gerechtelijk verkocht door Johannes van Mijddegael. Voor Leonius zvw 

Godefridus van Erpe gereserveerd voornoemde 2¼ bunder beemd (!?); voor 

Arnoldus Vrieze Jutten zijn pacht uit voornoemde goederen; voor Johannes 

van der Hautart zijn pacht hieruit; met achterstallige termijnen. 
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Johannes van der Hautert medietatem ad se spectantem in quodam prato duo 

bonaria et quartam partem unius bonarii continente sito in parrochia de 

Vechel contigue juxta hereditatem Johannis de Bladel atque medietatem ad 

se spectantem (dg: G) in domo et area Godefridi die Smijt in qua idem 

Godefridus morabatur sita in parrochia predicta atque medietatem ad se 

spectantem in domo et area Lamberti textoris de Vechel in qua idem 

Lambertus morabatur sita in supradicta parrochia atque in pecia terre 

(dg: sita) Danijelis Nennen dicta die Kesij in predicta parrochia de 

Vechel (dg: sit) jacente quas hereditates predictas Johannes de 

Mijddegael et dictus Johannes van der Hautert erga Arnoldus Grotart 

acquisierant prout in litteris atque omnia bona Boijdekini filii quondam 

Willelmi Hoevet #presentia et futura# (dg: q) vendita dicto Johanni van 

der Hautart a Johanne de Mijddegael per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Godefridi! 

filio naturali quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de Erpe (dg: pro) 

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

obligationem ex parte sui deponere salvis Leonio filio quondam Godefridi 

de Erpe dictis !duobus bonariis et quarta parte unius bonarii prati! 

atque Arnoldo Vrieze Jutten sua paccione quam ex premissis habet 

solvendam salva eciam Johanni van der Hautart sua paccione quam exinde 

solvendam habet cum arrestadiis eiusdem juxta continentiam litterarum 

inde confectarum. Testes Gheel et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 271r 03 do 04-02-1406. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan voornoemde Godefridus nzvw 

Arnoldus zvw Godefridus van Erpe (1) een kamp, ½ mudzaad roggeland groot, 

in Veghel, tussen Cristina Leenvolgers enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, met de gebouwen hierop, (2) 4 vrachten hooiland, in Veghel, 

tussen Theodericus Jorijs enerzijds en erfg vw Hilla Weert anderzijds, welk 

kamp, gebouwen en 4 vrachten voornoemde Johannes gerechtelijk gekocht had 

van Arnoldus Grotart. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe (dg: dimidiam modiatam terre) 

quendam campum dimidiam modiatam terre siliginee continentem situm in 

parrochia de Vechel inter hereditatem Cristine Leenvolgers (dg: ex uno) 

et inter communitatem ibidem atque edificia in dicto (dg: p) campo 

consistentia atque quatuor  plaustratas feni sitas in dicta parrochia 

inter hereditatem Theoderici Jorijs et inter hereditatem heredum quondam 

Hille (dg: de) Weert quos campum edificia et quatuor plaustratas feni 

dictus Johannes erga Arnoldum Grotart per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Godefrido cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 271r 04 do 04-02-1406. 

Voornoemde Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe beloofde aan 

voornoemde Johannes van der Hautart 15 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, op zondag Letare aanstaande (zo 21-

03-1406) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Johanni van der Hautart XV 

novos gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad dominicam Letare proxime futuram persolvendos. Testes 

datum !testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271r 05 do 04-02-1406. 

Johannes van Mijddegael ontlastte Johannes van der Hautart van een 

b-erfcijns van 4 pond, waarvoor voornoemde Johannes van der Hautart 

gerechtelijk gekocht had van voornoemde Johannes van Mijddegael alle 

goederen van Boijdekinus zvw Willelmus Hoevet. 
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Johannes de Mijddegael palam quitavit Johannem van der Hautart ab 

hereditario censu quatuor librarum pro quo dictus Johannes van der 

Hautart omnia bona (dg: Johannis) Boijdekini filii quondam Willelmi 

Hoevet per !j judicem mediante sententia scabinorum in Busco #erga 

primodictum Johannem# emendo acquisierat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271r 06 do 04-02-1406. 

Albertus, Petrus, Yda en Metta, kvw Albertus gnd Aeb Didden soen, 

verkochten aan Rutgherus Buerinc een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een hoeve van 

wijlen voornoemde Albertus, in Esch, ter plaatse gnd Bredeacker, tussen een 

gemene weg enerzijds en Walterus Herbrechts soen anderzijds. 

 

Non solvit. 

Albertus Petrus fratres Yda et Metta eorum sorores liberi quondam Alberti 

dicti Aeb Didden soen #{in linker marge:} cum tutore# hereditarie 

vendiderunt Rutghero Buerinc hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et (dg: in Busco tradendam ex) supra hereditates infrascriptas tradendam 

ex quodam manso dicti quondam Alberti sito in parrochia (dg: ad) de 

Essche ad locum dictum Bredeacker inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Walteri Herbrechts soen ex alio atque ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271r 07 do 04-02-1406. 

Zij, een van hen of hun erfgenamen kunnen terugkopen wanneer ze willen met 

28 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus of de waarde en 30 gemene 

plakken, en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van hr Gerlacus van Ghemert, Johannes van Mijddegael en 

Nijcholaus Swertveger. 

 

Et poterunt ipsi vel eorum alter vel heredes eorum redimere semper dum 

ipsis vel alteri eorum placuerit cum XXVIII Hollant gulden monete domini 

quondam Willelmi vel valorem et cum XXX gemeijn placken et cum paccione 

anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

februarii die quarta hora vesperarum presentibus domino Gerlaco de 

Ghemert Johanne de Mijddegael et Nijcholao Swertveger. 

 

BP 1184 f 271r 08 do 04-02-1406. 

Arnoldus die Meijer en zijn dochter Margareta gaven uit aan Engbertus zvw 

Ghisbertus van den Leempoel 2 stukken land, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, (1) tussen Godefridus Scoemaker enerzijds en Engbertus van den 

Hezeacker anderzijds, (2) tussen Jacobus van Laerhoven enerzijds en 

Henricus Sijmons anderzijds; {f.271v} de uitgifte geschiedde voor (a) 1 

penning, gnd Keulse, aan de kerk van Oisterwijk, gaande uit laatstgenoemd 

stuk land, en thans voor (b) een n-erfpacht van 1/3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren. 

 

Arnoldus die Meijer #et Margareta eius filia cum tutore# duas pecias 

terre sitas in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver quarum una 

inter hereditatem Godefridi Scoemaker ex uno et inter hereditatem 

Engberti van den Hezeacker ex alio et altera inter hereditatem Jacobi de 

Laerhoven ex uno et inter hereditatem Henrici Sijmons ex alio #site sunt# 

ut dicebant (dg: ut d) dederunt ad hereditarium pactum Engberto filio 

quondam Ghisberti van den Leempoel ab eodem hereditarie possidendas 

 

1184 f.271v. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 
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BP 1184 f 271v 01 do 04-02-1406. 

Solverunt ambo. Scabini noluerunt de Engberto. 

pro uno denario dicto Coelsche ecclesie de Oesterwijc ex ultimodicta 

pecia terre solvendo dando etc et pro hereditaria paccione tercie partis 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

et in parrochia de Oesterwijc tradenda promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warandiam #pro premissis# et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Gheel et Jacobus datum in profesto (dg: p) 

Aghate. 

 

BP 1184 f 271v 02 do 04-02-1406. 

Jacobus die Wert van Berlikem en Willelmus die Lodder beloofden aan 

Johannes zvw Johannes Barniers soen 50½ Hollandse gulden geld van wijlen 

graaf Willelmus of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) 

te betalen. 

 

-. 

Jacobus die Wert de Berlikem et Willelmus die Lodder promiserunt indivisi 

super omnia Johanni filio quondam Johannis Barniers soen L et dimidium 

Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. (dg: testes datum) Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271v 03 do 04-02-1406. 

De broers Arnoldus en Petrus, kvw Gerardus Hadewigen soen, en Arnoldus zvw 

Johannes Hadewigen soen verkochten aan Gerardus zvw Gerardus van der Voert 

alle goederen, die aan wijlen voornoemde Gerardus Hadewigen soen gekomen 

waren na overlijden van zijn vader en moeder Arnoldus Truden soen en diens 

vrouw Hadewigis van der Drijeborch, gelegen onder Schijndel, belast met de 

lasten die wijlen voornoemde Arnoldus en Hadewigis daaruit hadden. 

 

Solvit. 

(dg: Arnoldus filius quondam Johannis Hadewigen soen) Arnoldus et Petrus 

fratres liberi quondam Gerardi Hadewigen soen et Arnoldus filius quondam 

Johannis Hadewigen soen omnia et singula bona que dicto quondam Gerardo 

Hadewigen soen de morte quondam #Arnoldi Truden soen et quondam# 

Hadewigis van der Drijeborch (dg: et quo) eius uxoris (dg: qu) patris et 

matris olim Gerardi predicti successione fuerant advoluta quocumque 

locorum infra parrochiam de Scijnle #situata# (dg: sitarum) advoluta ut 

dicebant hereditarie #vendiderunt# Gerardo filio quondam Gerardi van der 

Voert promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus que dicti quondam Arnoldus et Hadewigis exinde 

solvere consueverant et tenebantur. Testes (dg: datum supra) Gheel et 

Jacobus datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 271v 04 do 04-02-1406. 

Hermannus van der Voert zvw Hermannus van der Voert verkocht aan Henricus 

van der Bruggen van Helvoirt verwer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 lopen land, in 

Uden, ter plaatse gnd die Haghe, tussen Petrus van der Haghe enerzijds en 

Theodericus van der Haghe anderzijds, (2) 1 lopen land, in Uden, ter 

plaatse gnd die Haghe, tussen voornoemde Petrus enerzijds en Henricus van 

Meirlaer anderzijds, (3) 1 lopen land, in Uden, ter plaatse gnd die Haghe, 

tussen Margareta van der Haghen enerzijds en voornoemde Theodericus 

anderzijds, (4) ¼ bunder beemd, in Uden, ter plaatse gnd Carpers Dijc, 

tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Becker anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Hermannus van der Voert filius quondam Hermanni van der Voert hereditarie 

vendidit Henrico van der Bruggen van Helvoirt tinctori hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex sex lopinatis terre sitis in 
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parrochia de Uden ad locum dictum die Haghe inter hereditatem Petri van 

der Haghe ex uno et inter hereditatem Theoderici van der Haghe ex alio 

item ex lopinata terre sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Petri ex uno et inter hereditatem Henrici de Meirlaer 

ex alio item ex una lopinata terre sita in parrochia et loco predictis 

inter hereditatem Margarete van der Haghen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici predicti ex alio item ex quarta parte unius bonarii prati siti 

in parrochia (dg: et loco) predicta ad locum dictum Carpers Dijc inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Henrici Becker ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et #aliam# 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271v 05 do 04-02-1406. 

Laurencius zvw Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan zijn zuster Beatrix 20 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Laurencius filius quondam Jacobi van den Yvenlaer promisit super omnia 

Beatrici sue sorori XX Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel 

valorem ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271v 06 do 04-02-1406. 

Ambrosius zvw Johannes Broes soen riemmaker en Amelius zvw Johannes Balen 

soen verkochten aan Amelius Dijependijc en Willelmus Truden soen, tbv de 

kerkfabriek van Rosmalen, 12 lopen, Bossche maat, b-erfpacht die Nijcholaus 

van der Hoeven beloofd had aan Theodericus zvw Johannes Brues soen, staande 

het huwelijk van voornoemde Theodericus met zijn vrouw Elizabeth, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hofstad met toebehoren en een 

aangelegen roggeland, in Nuland, tussen Johannes van der Haghen enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) de helft van 1½ morgen land van de gemeint, 

in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, van welke pacht één helft aan 

eerstgenoemde wijlen Johannes gekomen was na overlijden van zijn voornoemde 

oom Theodericus, en de andere helft aan voornoemde Amelius gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde tante Elizabeth. 

 

Ambrosius (dg: Jans soen co) filius quondam Johannis Broes soen 

corrigiatoris et Amelius filius quondam Johannis Balen soen (dg: 

hereditariam paccionem) XII lopinos siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Busco (dg: solve) quos Nijcholaus van der Hoeven promiserat se 

daturum Theoderico filio quondam Johannis Brues soen stante integro thoro 

inter ipsum Theodericum et (dg: int) inter Elizabeth eius uxorem 

hereditarie purificationis ex domistadio cum suis attinentiis et terra 

siliginea sibi adiacente sitis in parrrochia de Nuwelant inter 

hereditatem Johannis van der Haghen ex uno et inter communitatem ex alio 

atque ex medietate unius et dimidii jugerum terre (dg: sit) communitatis 

sitorum in parrochia de Geffen ad locum dictum Vinckel de qua paccione 

una medietas (dg: dco) primodicto quondam Johanni de morte dicti 

Theoderici eius avunculi et reliqua medietas dicto Amelio de morte dicte 

quondam Elizabeth eius matertere successione fuerant advolute ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Amelio Dijependijc et Willelmo Truden soen ad 

opus fabrice ecclesie de Roesmalen promittentes indivisi super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Theoderici et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 271v 07 do 04-02-1406. 

Johannes van der Teijnden ev Katherina dvw Arnoldus Bac zvw Walterus gnd 

Groet Wouter van Berkel verkocht aan Nijcholaus van Maren zwaardveger en 

Johannes Bije zvw vooroemde Arnoldus Bac 1/3 deel dat aan hem en zijn vrouw 

behoort in 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, b-erfpacht, die Jacobus zvw 

Ghisbertus Stevens soen van den Ghever en Johannes Wijtman met Lichtmis in 
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Haaren moeten leveren, gaande uit een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd 

aen den Ghever, tussen Martinus Stevens soen enerzijds en erfg vw Johannes 

van {f.272r} Laerhoven anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes 

Wijtmans soen en met het andere eind aan een gemene weg. 

 

Johannes van der Teijnden maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri dicti Groet Wouter van 

Berkel terciam partem ad se (dg: sp) et ad dictam eius uxorem spectantem 

in uno modio siliginis hereditarie paccionis mensure de Oesterwijc quem 

Jacobus filius quondam Ghisberti Stevens soen van den Ghever et Johannes 

Wijtman solvere tenentur hereditarie purificationis et in Haren tradendum 

de et ex pecia terre sita in parrochia de Haren ad locum dictum aen den 

Ghever inter hereditatem Martini Stevens soen ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Johannis de 

 

1184 f.272r. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 

BP 1184 f 272r 01 do 04-02-1406. 

Laerhoven ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis Wijtmans 

soen et cum reliquo fine ad communem viam ut dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao de Maren forbitori et Johanni Bije filio quondam Arnoldi Bac 

predicti promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum in profesto Aghate. 

 

BP 1184 f 272r 02 do 04-02-1406. 

Gerardus Berkelman zvw Willelmus Berkelman deed tbv voornoemde kopers 

afstand van voornoemde erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi Berkelman super predicta 

paccione unius modii siliginis et jure ad opus dictorum emptorum 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 272r 03 do 04-02-1406. 

Hr David priester nzvw Ghisbertus Lisscap verkocht aan Johannes Broet 

bontwerker een erfgoed, gnd Davids Wijer, 10 morgen 5 hont 32 roeden groot, 

aan Ghisbertus Buc, tbv voornoemde David, overgedragen. 

 

(dg: Arnoldus de Nuwelant) Dominus David presbiter filius naturalis 

quondam Ghisberti Lisscap quandam hereditatem dictam Davids Wijer X 

jugera quinque hont et XXXII virgatas terre continentem (dg: venditam 

dicto) supportatam Ghisberto Buc ad opus dicti (dg: Davidis) David prout 

in litteris !prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Broet 

pellifici supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 272r 04 do 04-02-1406. 

Rodolphus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 272r 05 do 04-02-1406. 

Johannes Coelborner kramer deed tbv voornoemde koper afstand van het 

voornoemde. 

 

Johannes Coelborner institor super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 272r 06 do 04-02-1406. 

Ghisbertus zvw Willelmus van den Broec ev Heijlwigis dvw Henricus Martens 

droeg over aan Henricus van der Bruggen van Helvoert een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde Ghisbertus en 

Heijlwigis of de langstlevende, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan 

voornoemde Ghisbertus verkocht door Theodericus zv Johannes Lauwereijns. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi van den Broec maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Henrici Martens vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum Ghisberti et Heijlwigis seu ad vitam alterius eorum 

diutius viventis et non ultra purifiationis et in Busco tradendam 

venditam dicto Ghisberto ad opus sui et ad opus Heijlwigis predicte a 

Theoderico filio Johannis Lauwereijns prout in litteris legitime 

supportavit Henrico van der Bruggen van Helvoert cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 272r 07 do 04-02-1406. 

Johannes van Verlaer droeg over aan {iemand hierna genoemd} 2 morgen land, 

in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroec, tussen Johannes Cleijberch 

enerzijds en erfgoed gnd der Heijliger Lant anderzijds, welke 2 morgen 

voornoemde Johannes gekocht had van Johannes Scoenweder die Hoppenbrouwer 

{niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: J Gerardus de Verlaer he) Johannes de Verlaer duo jugera terre sita 

in parrochia de Kessel in loco dicto int Strobroec inter hereditatem 

Johannis Cleijberch ex uno et inter hereditatem dictam der Heijliger Lant 

ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt (dg: ut d) que duo jugera 

terre dictus Johannes erga Johannem Scoenweder #die Hoppenbrouwer# emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto. 

 

BP 1184 f 272r 08 do 04-02-1406. 

Johannes zvw Gerardus Snijders droeg over aan Danijel Roesmont (1) 1 mud 

rogge, Bossche maat, b-erfpacht, die Johannes die Scuijter met Lichtmis in 

Uden moet leveren aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit (1a) een stuk 

land, gnd die Kijnacker, in Uden, ter plaatse gnd Volkel, naast voornoemde 

Johannes Scuter enerzijds en erfgoed van zekeren gnd van Loeken, erfgoed 

van Johannes Walravens en erfgoed van Elisabeth wv Johannes van den Elsen 

en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

(1b) een tuin, ter plaatse gnd Volkel, naast zekeren gnd van Loeken 

enerzijds en voornoemde Elisabeth en haar kinderen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (1c) een stuk land, gnd Aenweijnde, aldaar, 

naast kvw Henricus van den Made enerzijds en voornoemde Elisabeth en haar 

kinderen anderzijds, (2) 1 mud rogge, Bossche maat, b-erfpacht, die 

Nijcholaus Coelen met Lichtmis in Uden moet leveren aan eerstgenoemde 

Johannes, gaande uit een stuk land, gnd Marcelijs Camp, in Uden, ter 

plaatse gnd Volkel, naast Nijcholaus van Loeken enerzijds en verder rondom 

naast de gemeint. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Snijders unum modium siliginis mensure de 

Busco (dg: hereditarie purificationis et in Uden tradendam) #hereditarie 

paccionis# quem Johannes die (dg: Scuter) #Scuijter# solvere tenebatur 

primodicto Johanni hereditarie purificationis #et in Uden tradendum# ex 

pecia terre dicta die (dg: Kijnache) Kijnacker sita in parrochia de Uden 

ad locum dictum Volkel (dg: inter) iuxta hereditatem Johannis Scuter 

predicti ex uno et iuxta hereditatem quorundam dictorum van Loeken 

hereditatem Johannis Walravens #et# hereditatem (dg: re) Elisabeth 

relicte quondam Johannis van den Elsen et eius liberorum tendente cum uno 

fine ad communem viam atque ex orto sito ad dictum locum Volkel vocatum 

iuxta hereditatem dictorum van Loeken ex uno et inter hereditatem dicte 
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Elisabeth et eius liberorum ex alio tendente cum uno fine ad communem 

plateam atque ex pecia terre dicta Aenweijnde sita ibidem iuxta 

hereditatem liberorum quondam Henrici van den Made ex uno et inter 

hereditatem dicte Elisabeth et eius liberorum ex alio atque unum modium 

siliginis (dg: dicte me) hereditarie paccionis dicte mensure quem 

Nijcholaus Coelen solvere tenetur Johanni primodicto #hereditarie termino 

solutionis et loco predictis# ex pecia terre dicta Marcelijs Camp sita in 

parrochia et loco predictis iuxta hereditatem Nijcholai van Loeken ex uno 

et ulterius circumquaque iuxta communitatem ut dicebat hereditarie 

supportavit Danijeli Roesmont promittens super omnia ratam servare ?etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 272r 09 do 04-02-1406. 

Jordanus van Os riemmaker en zijn vrouw Cristina wv Johannes zvw Baudericus 

Dravarts verkochten aan Johannes van den Hagevenne (1) de helft die aan hen 

volgens erfrecht behoort in (1a) een huis, tuin en erfgoederen van wijlen 

Baudericus Dravart, in Rosmalen, ter plaatse gnd Beijrct, tussen een gemene 

weg enerzijds en de plaats gnd Cattebossche anderzijds, welk huis, tuin en 

erfgoederen wijlen voornoemde Johannes zvw Baudericus Dravarts en Johannes 

van den Haghevenne verworven hadden van Hermannus Coenen, (1b) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit voornoemd huis, tuin en erfgoederen, welke pacht voornoemde Johannes en 

Johannes verworven hadden van Cristina dvw Walterus Grove, van welk huis, 

tuin, erfgoederen en erfpacht voornoemde Johannes van den Haghevenne de 

helft, die aan hem behoort, had overgedragen aan voornoemde Johannes zvw 

Baudericus Dravarts, (2) het vruchtgebruik dat voornoemde Cristina heeft 

voor de duur van haar leven in de andere helft van voornoemd huis, tuin, 

erfgoederen en erfpacht. 

 

(dg: Crist) Jordanus de Os corrigiator maritus legitimus Cristine sue 

uxoris relicte quondam Johannis filii quondam Bauderici Dravarts et dicta 

Cristina cum eodem tamquam cum suo tutore medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in domo orto et hereditatibus quondam Bauderici 

Dravart sitis in parrochia de Roesmalen ad locum dictum (dg: Berck) 

Beijrct inter communem plateam ex uno et inter locum dictum Cattebossche 

ex alio quos domum ortum et hereditates dictus quondam Johannes et 

Johannes van den Haghevenne erga Hermannum Coenen acquisierant atque 

medietatem ad se jure hereditario spectantem in hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis ex domo orto et hereditatibus supradictis quam paccionem 

dicti Johannes et Johannes erga Cristinam filiam quondam Walteri Grove 

acquisierant et de quibus domo orto et hereditatibus ac paccione dictus 

Johannes van den Haghevenne medietatem sibi in eisdem competentem 

supportaverat prefato Johanni filii! quondam Bauderici Dravarts prout in 

litteris atque usufructum prefate Cristine ad eius vitam competentem in 

#reliqua medietate# domus orti et heredita#tum#-(dg: -tibus supradictis) 

ac paccionis supradictorum hereditarie vendiderunt Johanni van den 

Hagevenne supportaverunt cum litteris et jure promittentes dictus 

Jordanus et cum eo Cristina sua uxor predicta tamquam cum suo tutore 

predicto super omnia indivisi !super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 272r 10 do 04-02-1406. 

Voornoemde koper Johannes van den Hagevenne beloofde aan voornoemde 

Jordanus van Os riemmaker 18 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamsen voor 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Jordano XVIII novos gulden IX 

boddreger vel XIII Vlems pro quolibet gulden computato ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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1184 f.272v. 

 in profesto Aghate: donderdag 04-02-1406. 

 in crastino Agathe: zaterdag 06-02-1406. 

 in festo Aghate: vrijdag 05-02-1406. 

 

BP 1184 f 272v 01 do 04-02-1406. 

Johannes zvw Gerardus Snijders verkocht aan Danijel Roesmont een huis, 

tuin, erfgoederen een aangelegen weiden, in Uden, ter plaatse gnd 

Wedehaghe, tussen Henricus van Leijen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan een 

erfgoed gnd Hoenrebosch eertijds van Henricus van Meirlaer, belast met 5 

schelling grondcijns, 6 penning cijns aan de naburen van Uden en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Arnoldus van Meirlaer. 

 

Johannes filius (dg: quondam) #quondam# Gerardi Snijders domum ortum 

hereditates et pascua! sibi adiacentes #cum suis attinentiis# sitos in 

parrochia de Uden ad locum dictum Wedehaghe inter hereditatem Henrici van 

Leijen ex uno et inter communitatem ex alio tendentes cum uno fine ad 

(dg: h) communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dictam 

Hoenrebosch (dg: -e) dudum Henrici de Meirlaer ut dicebat hereditarie 

vendidit Danijeli Roesmont promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem #{in linker marge:} deponere exceptis# quinque 

solidis hereditarii census domino fundi et sex denariis census vicinis de 

Uden et hereditaria paccione unius modii siliginis Arnoldo de Meirlaer 

exinde solvendis. Testes Jorden et Gheel datum in profesto (dg: 

purificationis) Aghate. 

 

BP 1184 f 272v 02 za 06-02-1406. 

Johannes Reijmbrant droeg over aan Johannes Loij Ghijsbrechts soen 111 

nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd door Gerardus Loij zv Willelmus, 

zijn vrouw Batha, zijn broer Johannes Loij en voornoemde Johannes Loij 

Ghijsbrechts soen. 

 

Johannes Reijmbrant centum et XI nu Gelre gulden promissos sibi a Gerardo 

Loij filio Willelmi Batha eius uxore Johanne Loij fratre dicti Gerardi et 

Johanne Loij Ghijsbrechts soen prout in litteris legitime supportavit 

Johanni Loij (dg: s) Ghijsbrechts soen predicto cum litteris et jure. 

Testes Gheel et Jacobus datum in crastino Agathe. 

 

BP 1184 f 272v 03 za 06-02-1406. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus machtigde ?Petrus van Vladeracken te 

manen etc. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi dedit ?Petro de Vladeracken 

potestatem monendi (dg: et) levandi et assequendi etc ad revocationem. 

Testes Gheel et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 272v 04 za 06-02-1406. 

Theodericus Posteel en Johannes van Drongelen beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 10 oude schilden, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1406) te betalen, op straffe van ½. 

 

-. 

Theodericus Posteel et Johannes de Drongelen promiserunt Andree de Drodis 

ad opus etc X aude scil! ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

dimidii. Testes Dordrecht et Gheel datum in crastino Agathe. 

 

BP 1184 f 272v 05 za 06-02-1406. 

Elizabeth (dg: wv Willelmus van Hees) ndvw Arnoldus Heijme deed tbv 

Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen afstand van een stuk land, in 

Geffen, ter plaatse gnd Rijsbroec, tussen Johannes (dg: Zwartbroec) Kepken 
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Pontenijers enerzijds en Willelmus van den Perre anderzijds, welk stuk land 

ongeveer 4 hont groot is. 

 

Elizabeth (dg: relicta quondam Willelmi de Hees) filia naturalis quondam 

Arnoldi Heijme #cum tutore# super pecia terre sita in parrochia de Geffen 

in loco dicto Rijsbroec inter hereditatem Johannis (dg: Zwartbroec) 

Kepken Pontenijers ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Perre ex 

alio que pecia terre quatuor hont vel circiter continet ut dicebat et 

super jure ad opus Johannis filii quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore super omnia ratam servare 

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

suorum heredum deponere. Testes Heijme et Jacobus datum in crastino 

Agathe. 

 

BP 1184 f 272v 06 za 06-02-1406. 

Johannes van Haren vleeshouwer schonk aan zijn schoonzoon Alardus Hermans 

soen vleeshouwer en diens vrouw Alveradis dv voornoemde Johannes van Haren 

de helft van een huis en erf, 50 voet lang en 20½ voet breed, in Den Bosch, 

in de straat die loopt van de Koningsgrug naat de Loefsbrug, op de hoek van 

die straat, tussen voornoemde straat enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Os zvw Arnoldus Koetman van Os anderzijds, te weten de helft richting de 

Loefsbrug, welk huis en erf met de helft van een zekere wand voornoemde 

Johannes van Haren verworven19 had van voornoemde Johannes van Os, belast 

met de helft van een b-erfcijns van 3 pond geld die uit geheel het huis en 

erf gaat. 

 

Johannes de Haren carnifex medietatem domus et aree quinquaginta pedatas 

in longitudine et (dg: XXI) XX et dimidiam pedatas in latitudine 

continentis site in Busco in vico tendente a ponte dicto Conincs Brugge 

{met puntjes eronder} ad ponten dictum Loefs Brugge super conum dicti 

vici inter predictum vicum ex uno et inter hereditatem (dg: dicti 

Johannis ex alio) Johannis de Os filii quondam Arnoldi Koetman #de Os# ex 

alio (dg: simul cum) scilicet illam medietatem que sita est versus dictum 

pontem Loefs Brugge vocatam! quam domum et aream simul cum medietate 

cu[i]usdam parietis dictus Johannes de Haren erga dictum Johannem de Os 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Alardo Hermans soen 

carnifici (dg: p) suo genero cum Alverade sua uxore filia dicti Johannis 

de Haren nomine dotis etc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta medietate hereditarii census trium librarum 

monete ex integra domo et area solvendi ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 272v 07 vr 05-02-1406. 

Johannes Creij en Egidius Boijen zv Willelmus van Beec beloofden aan 

Johannes van Achel 23 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

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

 

Johannes Creij et Egidius Boijen filius Willelmi de Beec promiserunt 

indivisi super omnia #Johanni# de Achel XXIII nu gulden scilicet IX 

boddreger pro quolibet gulden ad pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes Gheel et Jacobus datum in fesro Agathe. 

 

BP 1184 f 272v 08 za 06-02-1406. 

Johannes van Holaer riemmaker gaf uit aan Marcilius van den Velde (1) een 

hoeve lands, gnd Holaer, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, tussen 

wijlen Arnoldus van Loe enerzijds en Johannes van Rielant anderzijds, (2) 

een kamp, in Sint-Oedenrode, naast de heide, tussen Arnoldus van den Borne 

en Leijta Neckers enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 22 schelling gemeen paijment b-erfcijns uit het kamp, 

(b) 4 schelling 3 penning, geld waarmee cijnzen betaald worden aan 

                         
19 Zie ← BP 1177 f 187r 10 wo 19-04-1385, verkoop van geheel het huis. 
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erfgenamen van Rutgherus van Lijeshout die gaan uit de goederen gnd ter 

Sloegen, (c) een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment aan het altaar 

van Sint-Agatha, in de kerk van Sint-Oedenrode, (d) 2 schelling nieuwe 

cijns aan de heer van Helmond, (e) 6 penning nieuwe cijns, (f) 1 penning 

nieuwe cijns, en thans voor (g) een n-erfpacht van 4 mud 2 zester rogge, 

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

Holaer beloofde garantie op hem en al zijn goederen, uitgezonderd alle 

goederen die aan voornoemde Johannes samen met Elizabeth dv Wellinus Dircs 

soen die nu zijn vrouw is geschonken waren. Zou voornoemde Johannes van 

Holaer worden aangesproken ivm voornoemde hoeve en kamp {f.273r} wegens 22 

cijnshoenderen, die Everardus van der Vallen zvw Johannes van der Vallen 

eertijds verkocht had aan wijlen hr Gerardus Groij kanunnik in Den Bosch, 

dan hoeft hij die hoenderen niet tbv voornoemde Marcilius af te handelen, 

en zal hij daarvan ontlast zijn. Voornoemde Marcilius zal de hoeve en het 

kamp niet opgeven, tenzij met een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, die dan zal gaan uit een stuk land, gnd tHeijloect, 8 lopen 

groot, in Sint-Oedenrode, naast de plaats gnd Tardwijc,tussen Henricus 

Roesmont enerzijds en elders, rondom, de gemeint. 

 

Johannes van Holaer corrigiator quendam mansum terre dictum Holaer situm 

in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant inter hereditatem 

quondam Arnoldi (dg: van den) #de# Loe ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Rielant ex alio item quendam campum situm in dicta parrochia 

juxta mericam inter hereditatem Arnoldi van den Borne et Leijte Neckers 

ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Marcilio van den Velde ab eodem hereditarie possidendum pro XXII 

solidis communis pagamenti hereditarii census ex dicto campo et pro 

quatuor solidis et tribus denariis talis monete in quali census 

#heredibus# Rutgheri de Lijeshout ex bonis dictis ter Sloegen annuatim 

solvuntur et pro hereditario censu X solidorum communis pagamenti altari 

sancte Agathe in !in ecclesia de Rode et pro duobus solidis novi census 

(dg: domicello) #domino# de Helmont et pro sex denariis novi census et 

pro uno denario novi census exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum et duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens super (dg: omnia warandiam) se et bona sua omnia 

demptis tamen omnibus bonis que dictus Johannes sumpserat cum Elizabeth 

nunc sua uxore filia Wellini Dircs soen nomine dotis ut dicebat warandiam 

et aliam obligationem deponere salvo tamen dicto Johanni si (dg: idem) 

aliqua impetitio eveniret super manso et campo 

 

1184 f.273r. 

 in crastino Agathe: zaterdag 06-02-1406. 

 dominica post Agathe: zondag 07-02-1406. 

 secunda post Agathe: maandag 08-02-1406. 

 

BP 1184 f 273r 01 za 06-02-1406. 

predictis occacione XXII pullorum censualium quos Everardus van der 

Vallen filius quondam Johannis van der Vallen pridem vendiderat domino 

quondam Gerardo Groij canonico olim in Busco ut dicebat quod dictus 

Johannes !Johannes huiusmodi pullos non tenebitur dicto Marcilio deponere 

scilicet quod idem Johannes ab huiusmodi pullis et impetitione erit et 

permanebit deoneratus omnino et alter repromisit (dg: testes et ad 

maiorem securitatem tali conditione) hoc adiuncto quod dictus Marcilius 

dictum (dg: c) mansum et campum non resignabit aut dimittet seu resignare 

aut dimittere poterit nisi cum hereditara paccione unius modii siliginis 

mensure de Rode sancte Ode scilicet solvenda (dg: ex) hereditarie ex 

pecia terre dicta tHeijloect octo lopinos terre continente sita in 

parrochia de Rode sancte #Ode# (dg: ad locum) juxta locum dictum Tardwijc 

inter hereditatem Henrici Roesmont ex uno et inter communitatem 

circumquaque alias adiacentem de qua paccione idem Marcilius in predicto 
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eventu promisit super omnia dicto Johanni warandiam et sufficientem 

facere. Testes Dordrecht et Gheel datum in crastino Aghate. 

 

BP 1184 f 273r 02 za 06-02-1406. 

Petrus van Holaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Holaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 273r 03 za 06-02-1406. 

Voornoemde Marcilius beloofde aan voornoemde Johannes van Holaer 41½ nieuwe 

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

helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1406) en de andere helft met Sint-

Jan daarop volgend (vr 24-06-1407). 

 

Dictus Marcilius promisit super omnia dicto Johanni de Holaer #XLI et 

dimidium# (dg: XLII) nu gulden scilicet XIII aude Vleems vel IX boddreger 

pro quolibet gulden computato mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

et mediatim #ad# Johannis dictum festum nativitatis Domini sine medio 

sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 273r 04 za 06-02-1406. 

Johannes die Keppere wonend in Diest machtigde hr Ywanus van Borchwijc 

kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch, tbv de broers Theodericus Hacke en 

Johannes Tegnagel, en Johannes knecht van Heijmericus Groij, zijn tegoeden 

etc te manen. 

 

Johannes die Keppere commorans in Diest dedit et concessit domino Ywano 

de Borchwijc canonico sancti Johannis in Busco ad opus Theoderici (dg: 

Tengnagel) Hacke et Johanni Tegnagel fratrum et ad opus Johannis famuli 

Heijmerici Groij et ad opus alterius eorum potestatem et mandatum monendi 

et assequendi omnia sua credita et cetera ad revocationem. Testes 

Dordrecht et Jorden datum (dg: in) dominica post Agathe. 

 

BP 1184 f 273r 05 ma 08-02-1406. 

Johannes die Groet van Herlaer gaf uit aan Johannes Noedart zv Thomas 

Noedart twee kamers met ondergrond, in Den Bosch, naast de straat die loopt 

naar de huizinge van wijlen hr Adam van Mierde priester, tussen het huis en 

erf van wijlen voornoemde hr Adam dat nu aan voornoemde Johannes behoort 

enerzijds en een gemene weg of gemene hofstad anderzijds, achterwaarts 

strekkend aan de stadsmuur; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes die Groet de Herlaer (dg: di) duas cameras cum suis fundis sitas 

in Busco (dg: in vico) juxta vicum quo itur versus mansionem domini 

quondam Ade de Mierde presbitri (dg: retro) #inter# domum et aream 

eiusdem quondam domini Ade nunc ad dictum Johannem spectantem (dg: 

contigue juxta murum opidi de Busco inter hereditatem) ex uno et inter 

communem plateam seu commune domistadium ibidem ex alio tendentes 

retrorsum ad murum opidi de Busco prout ibidem site sunt et ad dictum 

dominum quondam Adam spectare consueverunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni Noedart filio Thome Noedart ab eodem Johanne 

hereditarie possidendas pro hereditario censu XL solidorum monete dando 

sibi ab alio (dg: mediatim) purificationis ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. !Gheel et Jacobus datum 2a post Agathe. 

 

BP 1184 f 273r 06 ma 08-02-1406. 

Voornoemde Johannes Noedart beloofde aan voornoemde Johannes Groet 10 

Hollandse gulden van wijlen Willelmus en 40 schelling geld met Sint-Jan 

over twee jaar (zo 24-06-1408) te betalen. 
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Dictus Johannes Noedart promisit super omnia dicto Johanni Groet X 

Hollant gulden quondam Willelmi et XL solidos !sol monete a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 273r 07 ma 08-02-1406. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint Odomarus droeg over aan Johannes van 

den Borch 5 schelling b-erfcijns uit een b-erfcijns van 15 schelling, een 

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

een huis en erf van Elizabeth van Eijcke, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

op de hoek van de straat die loopt vanaf de Peperstraat achterwaarts naar 

het woonhuis van wijlen Willelmus van Berkel, welke cijns van 15 schelling 

Hadewigis Bruijts verworven had van Ghisbertus van de Doorn, en welke 5 

schelling aan voornoemde Petrus gekomen was na overlijden van voornoemde 

Hadewigis. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri de Sancto Odomaro quinque solidos 

hereditarii census de hereditario censu XV solidorum solvendo mediatim 

Johannis et mediatim Domini de domo et area Elizabeth de Eijcke sita in 

Busco in vico dicto Peperstraet super cono vici tendentis de dicto vico 

Peperstraet retrorsum versus domum habitationis quondam Willelmi de 

Berkel quem censum XV solidorum Hadewigis Bruijts erga (dg: j) Ghisbertum 

de Spina acquisierat prout in litteris et quos quinque solidos dictus 

Petrus sibi de morte eiusdem Hadewigis successione advolutos !dicebat 

hereditarie supportavit Johanni van den Borch cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui et heredum dicte Hadewigis deponere. Testes 

Gheel et Jacobus datum (dg: in) 2a post Agathe. 

 

BP 1184 f 273r 08 ma 08-02-1406. 

Petrus Broecman en zijn broer Johannes, kvw Goeswinus uten Broec, en 

Johannes van Amerzoijen de jongere droegen over aan voornoemde Johannes van 

den Borch 2/3 deel dat aan hen behoort in 5 schelling b-erfcijns uit 

voornoemde b-erfcijns van 15 schelling, welk deel aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Hadewigis. 

 

Petrus Broecman (dg: et Petrus filius Goeswini) et Johannes eius frater 

(dg: et j) liberi quondam Go#e#swini uten Broec et Johannes de Amerzoijen 

junior duas tercias partes ad se spectantes ut dicebant in quinque 

solidis hereditarii census de hereditario censu XV solidorum (dg: 

predicto hereditarie supportaverunt dicto Johanni van den Borch) quas 

sibi de morte dicte Hadewigis successione advolutas !dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni van den Borch cum litteris et aliis et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui et (dg: d) heredum dicte Hadewigis deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 273r 09 ma 08-02-1406. 

Henricus Cluecinc Vinkennens soen droeg over aan Arnoldus Conen 14½ Engelss 

nobel, aan hem beloofd door hr Henricus van Huerne heer van Perweijs en 

Theodericus van Ghemert. 

 

Henricus Cluecinc Vinkennens soen XIIII et dimidium Engels nobel 

promissos sibi a domino Henrico de (dg: Perw) Huerne domino de Perweijs 

et Theoderico de Ghemert prout in litteris legitime supportavit Arnoldo 

Conen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 273r 10 ma 08-02-1406. 

Voornoemde Henricus Cluecinc Vinkennens soen droeg over aan voornoemde 

Arnoldus Conen 100 nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd door voornoemde 
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hr Henricus van Huerne heer van Perweijs en Theodericus van Ghemert. 

 

Dictus Henricus Cluecinc centum nu Gelre gulden promissos sibi !ad domino 

Henrico et Theoderico predictis prout in litteris supportavit dicto 

Arnoldo cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1184 f.273v. 

 in festo Scolastice: woensdag 10-02-1406. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 

BP 1184 f 273v 01 ±ma 08-02-1406. 

Johannes die Bresser nzvw Johannes die Bresser: 1/3 deel van een b-erfpacht 

van 12½ mud rogge, maat {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes die Bresser filius naturalis quondam Johannis die Bresser 

terciam partem (dg: ad se s) hereditarie paccionis (dg: d) XII et dimidii 

modiorum siliginis mensure de. 

 

BP 1184 f 273v 02 wo 10-02-1406. 

Goeswinus Steenwech maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns20 van 

10 schelling, die hij beurt, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, naast huis en erf van Johannes Dachverlies waarin 

Henricus Hoect woonde. Voornoemde Goeswinus maakte bezwaar tegen 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan met voornoemd huis door verschillende 

personen. 

 

Goeswinus Steenwech hereditarium censum X solidorum quem sibi solvendum 

habere dicebat ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi juxta 

domum et aream Johannis Dachverlies in qua Henricus Hoect commorari 

consuevit ut dicebat monuit de 3 annis etc insuper dictus (dg: 

venditione) Goeswinus venditiones et alienationes factas (dg: per Jacobum 

de Wijel filium quondam Gerardi de Wijel) de domo et area predicta (dg: 

cum) a personis quibuscumque calumpniavit. Testes Dordrecht et Gheel 

datum in festo Scolastice. 

 

BP 1184 f 273v 03 do 11-02-1406. 

Arnoldus Quap zvw Johannes van Best zvw Arnoldus Nolleken Quap visser droeg 

over aan Johannes zv Johannes zvw Henricus Raet van Eijndoven, tbv zijn 

voornoemde vader Johannes, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Woensel te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 3 lopen 

rogge groot, in Woensel, (2) een daaraan gelegen deel van een tuin, welke 

pacht wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken Quap visser gekocht had van 

Johannes zv Henricus ketelaar van Eijndoven, welke pacht aan voornoemde 

Arnoldus na erfdeling gekomen was. De brief overhandigen aan hem of aan 

Henricus szv Henricus van Meirlaer. 

 

Solvit. 

Arnoldus (dg: Quappe) #Quap# filius quondam Johannis de Best filii 

quondam Arnoldi Nolleken Quap piscatoris hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

infra parrochiam de Woensel tradendam ex pecia terre tres lopinos 

siliginis in semine capiente sita in predicta parrochia atque ex parte 

orti ipsi pecie terre adiacente quam paccionem dictus quondam Arnoldus 

Nolleken Quap piscator erga Johannem filium Henrici cacabarii de 

Eijndoven emendo acquisierat #prout in litteris# quam paccionem dictus 

Arnoldus nunc ad se spectare et sibi mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsum et eius coheredes in partem cessisse dicebat 

hereditarie supportavit #Johanni filio# Johannis filii #quondam# Henrici 

Raet de Eijndoven ad opus eiusdem (dg: Henrici) #Johannis# sui patris cum 

                         
20 Zie ← BP 1182 p 684v 01 za 31-12-1401, maning van 3 jaar. Bewoner genoteerd als “Heect”. 
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litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi Nolleken et suorum 

heredum deponere. Testes Gheel et Jacobus datum in crastino Scolastice. 

Tradatur sibi vel Henrico genero Henrici de Meirlaer. 

 

BP 1184 f 273v 04 do 11-02-1406. 

Gerardus van den Aker en zijn kinderen Danijel en Henricus deden tbv 

Henricus zv Theodericus van Empel afstand van een kamp, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Delscot, naast de steeg gnd die Hezewijcsche Stege, tussen 

erfgoed van Spijerinc van den Broec enerzijds en een kamp dat eertijds was 

van Egidius van Gheel en nu behoort aan voornoemde Gerardus en zijn 

kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde steeg en met het 

andere eind aan voornoemd kamp. Voornoemde Gerardus en zijn kinderen zullen 

uit het laatstgenoemde kamp dat nu aan hen behoort de helft betalen van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, welke cijns de heer van Heeswijk beurt 

uit het eerstgenoemde kamp, zó dat voornoemde Henricus en zijn kamp daarvan 

geen schade ondervinden. 

 

Solvit. 

Gerardus van den Aker Danijel et Henricus fratres liberi eiusdem (dg: He) 

Gerardi super quodam campo sito in parrochia de Scijnle in loco dicto 

Delscot juxta stegam dictam die Hezewijcsche Stege inter hereditatem (dg: 

Spijeringii dicti) Spijerinc van den Broec ex uno et inter quendam campum 

dudum Egidii de Gheel (dg: ex alio) nunc ad dictos Gerardum et eius 

liberos spectantem ex alio (dg: et) tendente cum uno fine ad stegam 

predictam et cum reliquo fine ad campum !jamdictum ut dicebat et super 

jure ad (dg: Henrici) opus Henrici filii Theoderici de Empel (dg: ex 

alio) hereditarie renunciaverunt promittentes (dg: super omnia ratam) 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et suorum heredum deponere tali annexa conditione quod dicti 

(dg: Henricus solvet ex cam) Gerardus et eius liberi solvent ex dicto 

ultimo! campo nunc ad ipsos spectante medietatem hereditarii census XL 

solidorum monete quem censum dominus de Hezewijc ex primodicto campo 

annuatim habet solvendum sic et taliter quod (dg: primo) predicto Henrico 

ac ad et supra eius campum primodictum dampna exinde non eveniant in 

futurum ut dicti Gerardus et eius liberi sub obligatione eorum campi 

predicti promiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 273v 05 do 11-02-1406. 

Voornoemde Henricus zv Theodericus van Empel deed tbv voornoemde Gerardus 

van den Acker en zijn kinderen afstand van een kamp, eertijds van Egidius 

van Gheel, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen het kamp van 

voornoemde Henricus enerzijds en erfgoed van Elizabeth wv Everardus van den 

Water anderzijds, met recht van weg vanaf eerstgenoemd kamp over het kamp 

van voornoemde Henricus tot aan voornoemde steeg gnd die Hezewijcsche 

Stege. Voornoemde Henricus zal vanaf nu de andere helft betalen van 

voornoemde cijns van 40 schelling, zó dat voornoemde Gerardus en zijn 

kinderen en hun voornoemd kamp daarvan geen schade ondervinden. Gerardus en 

zijn kinderen hebben recht van weg om met karren en beesten vanaf 

eerstgenoemd kamp over het kamp van voornoemde Henricus te gaan tot aan 

voornoemde steeg. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus supra quodam campo #dudum Egidii de Gheel# sito in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum (dg: Eijlde) Delscot inter (dg: 

hereditat) campum dicti Henrici ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Everardi van den Water ex alio (dg: ut) simul cum jure 

viandi de campo primodicto per campum dicti Henrici usque ad stegam 

dictam die Hezewijcsche Stege ut dicebat (dg: h) et super jure ad opus 

Gerardi van den Acker et eius liberorum predictorum hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex) 
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et impetitionem ex parte sui et dicti Theoderici sui patris et suorum 

heredum deponere tali annexa conditione quod (dg: dictus Gerardus et eius 

liberi) !quod dictus (dg: Gerardus et eius liberi) #Henricus# solvent! 

exnunc deinceps reliquam medietatem dicti census XL solidorum quod dictis 

Gerardo et eius liberis ac ad et supra eorum campum predictum dampna 

exinde non eveniant hoc adiuncto quod dicti (dg: Henricus an) Gerardus et 

eius liberi libere poterunt viare (dg: per campum) dum eis placuerit ac 

opus fuerit cum curribus et bestiis a campo primodicto per campum dicti 

Henrici usque ad stegam predictam ut ipse Henricus sub obligatione dicti 

sui campi promisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.274r. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 

BP 1184 f 274r 01 do 11-02-1406. 

Henricus zvw Bertholdus van Hijntham zvw Henricus van Barke droeg over aan 

Gerardus Gheel den Spelmaker de helft van een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, buiten de poort aldaar, aan de kant richting het bos gnd 

Muntelken, tussen erfgoed van Henricus van Uden zager enerzijds en erfgoed 

van Gerardus Vosken zvw Reijnerus Scoenbecker anderzijds, te weten de helft 

naast erfgoed van Gerardus Vosken, welke helft wijlen voornoemde Bertholdus 

gekocht had van Goeswinus zager. 

 

Henricus filius quondam Bertholdi de Hijntham filii quondam Henrici de 

Barke medietatem cuiusdam domus et aree site in Busco in vico Orthensi 

extra portam ibidem in latere versus nemus dictum Muntelken inter 

hereditatem Henrici de Uden sarratoris ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Vosken filii quondam Reijneri Scoenbecker ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue juxta hereditatem Gerardi Vosken 

predicti quam medietatem dictus quondam Bertholdus erga Goeswinum 

sarratorem emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Gheel den Spelmaker cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Bertholdi sui patris deponere. Testes Gheel et Jacobus 

datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1184 f 274r 02 do 11-02-1406. 

Willelmus van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Loen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274r 03 do 11-02-1406. 

Johannes zvw Johannes Zelen soen verkocht aan Gerardus Wael zvw Ghibo Wael, 

tbv Jordanus zv Arnoldus Tielkini de helft die aan hem behoort in 1½ bunder 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Crumvoirtscheebeemde, 

tussen eertijds Henricus Steenwech nu Ghisenradis wv Nijcholaus van Berze 

enerzijds en Johannes Scoerwegge anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed gnd Plasman, van welke 1½ bunder de andere helft behoort aan 

Jacobus bv eerstgenoemde Johannes. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis Zelen soen medietatem ad se spectantem 

in uno et dimidio bonariis prati sitis in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti ad locum dictum die Crumvoirtscheebeemde inter hereditatem 

#dudum# Henrici Steenwech nunc ad Ghisenradem relictam quondam Nijcholai 

de Berze spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis Scoerwegge ex 

alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dictam Plasman (dg: ut) de 

quibus (dg: campo re) uno et dimidio bonariis prati reliqua medietas ad 

Jacobum fratrem primodicti Johannis pretinere dinoscitur ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Wael filio quondam Ghibonis Wael ad opus 

Jordani filii Arnoldi Tielkini promittens super omnia habita et habenda 
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warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274r 04 do 11-02-1406. 

Henricus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274r 05 do 11-02-1406. 

Jacobus van Halle ev Katherina dvw Johannes Kathelinen soen van Wetten 

verkocht aan de broers Henricus en Johannes, kvw voornoemde Johannes 

Kathelinen soen, alle goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Katherina, gelegen onder Nuenen en 

Nederwetten. 

 

Solvit. 

Jacobus de Halle maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Johannis Kathelinen soen van Wetten omnia et singula bona sibi et 

dicte sue uxori de morte quondam patris et matris eiusdem Katherine 

successione !sunt advoluta quocumque locorum infra parrochias de Nuenen 

et de Nederwetten consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico et Johanni fratribus liberis dicti quondam Johannis Kathelinen 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gheel et Jacobus datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1184 f 274r 06 do 11-02-1406. 

Paulus zvw Reijnerus van Vinckenschoet ev Katherina dvw Theodericus van der 

Espendonc gaf uit aan Henricus zvw voornoemde Theodericus van den Espendonc 

(1) alle goederen die aan voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden 

van haar ouders, (2) alle goederen die aan voornoemde Paulus en Katherina 

gekomen waren na overlijden van Aleijdis, dvw Cristianus van der Voert en 

tante van voornoemde Katherina; de uitgifte geschiedde voor de lasten die 

voornoemde Theodericus en Aleijdis eruit hadden en thans voor een 

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

leveren. 

 

Solvit Henricus. 

Paulus filius quondam Reijneri van Vinckenschoet maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici van der Espendonc 

omnia et singula bona dicte Katherine de morte suorum quondam patris et 

matris successione advoluta quocumque locorum consistentia sita ac 

solvenda atque omnia et singula bona dictis Paulo et Katherine de morte 

quondam Aleijdis filie quondam Cristiani van der Voert matertere olim 

dicte Katherine successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio quondam 

Theoderici van den Espendonc #predicti# ab eodem hereditarie possidenda 

et habenda pro oneribus que dicti Theodericus et Aleijdis ex premissis 

(dg: dare) solvere et tenere tenebantur et consueverunt dandis solvendis 

et faciendis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens super omnia (dg: ratam servare e) warandiam et 

obligationem (dg: et im) ex parte sui et dicte (dg: quo) Kstherine sue 

uxoris deponere et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274r 07 do 11-02-1406. 

Henricus Aleijten soen zvw Arnoldus Kedden verkocht aan Laurencius van 

Wetten zvw Petrus Kanen soen een n-erfrente van 4 kapoenen, met 

Allerheiligen in Vught, ter plaatse gnd Tijnsvelt, te leveren, gaande uit 

een huis, hofstad, tuin en aangelegen stuk land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Ollant, tussen Arnoldus bv voornoemde verkoper enerzijds en 
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Margareta zv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Henricus (dg: fi) Aleijten soen filius quondam Arnoldi Kedden hereditarie 

vendidit Laurencio de Wetten filio quondam Petri (dg: Can) Kanen soen 

hereditarium redditum quatuor caponum solvendum hereditarie omnium 

sanctorum et in Vucht ad locum dictum Tijnsvelt (dg: ex) tradendum ex 

domo domistadio et orto (dg: do) et pecia terre sibi adiacente sitis in 

parrochia de sancte Ode ad locum dictum Ollant inter hereditatem Arnoldi 

(dg: sui) fratris #dicti venditoris# ex uno et inter hereditatem 

Margarete (dg: sue) sororis dicti venditoris ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et (dg: aliam obligationem deponere 

excepto censu domini) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274r 08 do 11-02-1406. 

Walterus van Ghestel droeg over aan Walterus Stockelman zvw Theodericus 

Stockelman 13 lopen rogge b-erfpacht, maat van Helmond, die Arnoldus van 

den Beertken van Bakel moest leveren aan Henricus Watermael. 

 

Solvit. 

Walterus de Ghestel XIII lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure 

de Helmont quos Arnoldus van den Beertken de Bakel solvere consuevit et 

tenebatur Henrico Watermael (dg: prout) annuatim prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero Stockelman filio quondam Theoderici 

Stockelman (dg: promittens) cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

1184 f.274v. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 

BP 1184 f 274v 01 do 11-02-1406. 

Henricus Cracht en Johannes van Vucht verklaarden ontvangen te hebben van 

Alardus Ghenen soen en Johannes van Helvoert 25 Franse kronen in afkorting 

van 150 Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, aan voornoemde Henricus beloofd door voornoemde Alardus en 

Johannes. 

 

Henricus Cracht #et Johannes de Vucht# palam recognovit! se recepisse ab 

Alardo Ghenen soen et Johanne de Helvoert XXV Vrancrijc cronen in 

abbreviationem centum et L novorum Gelre gulden scilicet (dg: in) X 

denarios communiter Vlemsche placken vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato promissorum dicto Henrico ab Alardo et (dg: Hen) Johanne 

predictis prout in litteris. Tstes Gheel et Jacobus datum in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1184 f 274v 02 do 11-02-1406. 

Cristina wv Albertus Emonts soen, en Nijcholaus Coel en Yda, kv voornoemde 

Cristina en wijlen Albertus, en Cristina dvw Emondus zvw voornoemde 

Albertus, gaven uit aan Rodolphus Mertens soen van Uden een stuk land, in 

Heeswijk, tussen Theodericus Smijt enerzijds en Arnoldus Coedriver 

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

voor (1) 1½ oude groot aan de heer van Helmond, en thans voor (2) een 

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

leveren. Voornoemde Rodolphus zal binnen een jaar op voornoemd stuk met het 

hout op dit stuk een huis bouwen. Dat huis moet blijven staan. 

 

(dg: Solverunt ambo). Solvit Rolof III grossos. Solvit Cristina. 

Cristina relicta quondam Alberti Emonts soen Nijcholaus Coel Yda eius 

soror liberi dictorum Cristine et quondam Alberti (dg: cum tu s) et 

Cristina filia quondam Emondi filii dicti quondam Alberti cum tutore 

peciam terre sitam in parrochia de Hezewijc (dg: et) inter hereditatem 

Theoderici Smijt ex uno et inter hereditatem Arnoldi Coedriver ex alio 
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tendentem cum uno fine ad communitatem ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Rodolpho Mertens soen van Uden ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: censu) uno et dimidio grossis antiquis domino de 

Helmont exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda primodicte Cristine ad eius vitam 

integraliter et post eius decessum Nijcholao Yde et Cristine predictis ab 

alio purificationis et in Busco tradenda promittentes (dg: super) cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit super omnia quod ipse infra annum proxime 

futurum edificabit aut edificari procurabit unam domum in pecia predicta 

de lignis in eadem ad presens consistentibus (dg: q) quam domum ipse de 

pecia terre predicta amovere non poterit nec eius successores. Testes 

#(dg: datum spra)# #testes Gheel et Jacobus datum in crastino 

Scolastice#. 

 

BP 1184 f 274v 03 do 11-02-1406. 

Theodericus die Moelner verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Theodericus die Moelner prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274v 04 do 11-02-1406. 

Voornoemde Rodolphus Mertens soen van Uden en met hem zijn schoonvader 

Johannes Werneer beloofden aan voornoemde Nijcholaus Coel zvw Albertus 

Emonts soen 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus et cum eo Johannes Werneer eius socer promiserunt 

indivisi super omnia dicto Nijcholao Coel XXX novos gulden Gelrie vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274v 05 do 11-02-1406. 

Hr Petrus Lebben priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Henricus zv Petrus Lommelman met 

zijn goederen. 

 

-. 

Dominus Petrus Lebben presbiter omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Henricum filium Petri Lommelman 

cum quibuscumque eius bonis calumpniavit. 

 

BP 1184 f 274v 06 do 11-02-1406. 

Elizabeth dv Thomas van Vucht verklaarde ontangen te hebben van haar 

voornoemde vader Thomas 9 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, eertijds aan voornoemde Elizabeth beloofd 

door voornoemde Thomas. 

 

-. 

Elizabeth filia Thome de Vucht palam recognovit sibi per predictum Thomam 

suum patrem fore satisfactum de novem novis Gelre gulden scilicet IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato promissis 

dudum dicte Elizabeth a Thoma predicto in litteris scabinorum de Busco 

(dg: ut dicebat) clamans inde quitum. Testes (dg: datum supra) testes 

Gheel et Jacobus datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1184 f 274v 07 do 11-02-1406. 

Johannes zvw Arnoldus Lemmens soen, Willelmus zv Henricus van den Stake en 

Henricus zvw Johannes Willems soen beloofden aan Gerardus vzn Berze zv 

Nijcholaus van Berze 78 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen. 
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Johannes filius quondam Arnoldi Lemmens soen Willelmus filius Henrici van 

den Stake et Henricus filius quondam Johannis Willems soen promiserunt 

indivisi super omnia Gerardo de Berze filio Nijcholai de Berze LXXVIII 

nuwe gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 274v 08 do 11-02-1406. 

Johannes zvw Gerardus Maes soen ev Aleijdis dv Philippus Heijnkens soen van 

der Beke verkocht aan Hermannus zvw Johannes Wardenberch een erfgoed, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd op het Velt, ter plaatse gnd op die Aelst, 

tussen voornoemde Hermannus enerzijds en erfgoed van de kerk van Nistelrode 

anderzijds, welk voornoemd erfgoed jaarlijks gedeeld wordt tegen een 

erfgoed van wijlen voornoemde Johannes Wardenborch, welk eerstgenoemd 

erfgoed voornoemde Aleijdis verworven had van voornoemde Philippus. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes filius quondam Gerardi Maes soen maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie (dg: quo) Philippi Heijnkens soen van der Beke 

quandam hereditatem sitam in parrochia de Nijsterle ad locum dictum opt 

Velt in loco dicto op die Aelst inter hereditatem Hermanni filii quondam 

(dg: domini) Johannis Wardenberch ex uno et inter hereditatem ecclesie de 

Nijsterle (dg: que) ex alio que hereditas !predicta annuatim dividitur 

erga hereditatem dicti Johannis #{in linker marge:} quondam# Wardenborch 

(dg: q) quam hereditatem primodictam dicta Aleijdis erga predictum 

Philippum acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit dicto Hermanno 

promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem 

ex parte sui (dg: deponere) et dicte Aleijdis deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 274v 09 do 11-02-1406. 

Johannes van Vessem gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst snijder 

verkocht aan Elizabeth dv Mauricius van Boemel een n-erfcijns van 4 pond 

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

gaande uit een huis en erf van wijlen Theodericus Sceijdemaker dat nu aan 

voornoemde verkoper behoort, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Theodericus Waelwijns soen des Boegemakers nu zijn zoon 

Henricus Roempot enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Scoep nu 

Goeswinus Jans soen timmerman anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat 

tot aan een straat die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, reeds 

belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 7½ oude groot aan het 

klooster Porta Celi en een b-erfcijns van 4 pond aan voornoemde Elizabeth. 

 

Johannes de Vessem rasor pannorum filius Theoderici de Zeelst sartoris 

hereditarie vendidit (dg: mihi ad opus) Elizabeth filie Mauricii de 

Boemel hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim nativitatis Domini ex domo et area (dg: 

dicti ve) quondam Theoderici Sceijdemaker nunc ad dictum venditorem 

spectante sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam 

Theoderici Waelwijns soen des Boegemakers nunc ad Henricum Roempot eius 

filium spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Scoep nunc 

ad Goeswinum Jans soen carpentarium spectantem ex alio tendente a vico 

Vuchtensi ad vicum quo itur a vico primodicto versus forum piscium ut 

dicebat (dg: he) promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: s) censu domini (dg: ducis) 

ducis et hereditario censu septem et dimidii grossorum antiquorum 

conventui de Porta Celi et hereditario censu quatuor librarum dicte 

Elizabeth exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 274v 10 do 11-02-1406. 

Marselius van Vessem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marselius de Vessem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.275r. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 

BP 1184 f 275r 01 do 11-02-1406. 

Petrus Zeghers soen van den Gasthuijse verkocht aan Johannes van Boert 

Rutghers soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit 7 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd den Nuwencamp, 

welke pacht aan voornoemde Petrus was verkocht door Johannes zv Johannes 

van Zelant. Met achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Petrus Zeghers soen van den Gasthuijse hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginiis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini ex septem lopinatis terre sitis in parrochia de Geffen ad locum 

dictum den Nuwencamp venditam dicto Petro a Johanne filio Johannis de 

Zelant prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Boert Rutghers 

soen #supportavit# cum litteris et jure et cum arrestadiis duorum annorum 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Egidius et Jacobus datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1184 f 275r 02 do 11-02-1406. 

Arnoldus zv Nijcholaus Arts soen verkocht aan Arnoldus van Beke zvw 

Johannes Jacobs soen van der Lijnden 3 morgen land, in Nuland, ter plaatse 

gnd op Groet Nuwelant, tussen Ghisbertus Lijsscap de jongere enerzijds en 

Willelmus Loijer anderzijds, in cijns uitgegeven aan Zerisius gnd Zerijs 

Stevens soen van Berchen en voornoemde Arnoldus, welke 3 morgen nu aan hem 

behoren. 

 

Arnoldus filius Nijcholai Arts soen tria jugera terre sita in parrochia 

de Nuwelant (dg: in) in loco dicto op Groet Nuwelant inter hereditatem 

Ghisberti Lijsscap junioris ex uno et inter hereditatem Willelmi Loijer 

ex alio data ad censum Zerisio dicto Zerijs Stevens soen de Berchen et 

dicto Arnoldo prout in litteris que tria jugera nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de Beke filio quondam Johannis 

Jacobs soen van der Lijnden supportavit cum litteris et jure promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Zerisii et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 275r 03 do 11-02-1406. 

Petrus zv Henricus Hoesdens van Cromvoirt droeg over aan Jacobus zvw 

Rutgherus van den Oetheren de helft die aan hem behoort in de navolgende 

erfgoederen, gelegen in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

(1) een huis, tuin en aangelegen erfgoed, (2) een stuk land, gnd die 

Houtgalghe, (3) een stuk land, ter plaatse gnd in het Huesken, (4) een 

tuin, gnd Betten Hof, (5) een stuk beemd, ter plaatse gnd in den Reijt, (6) 

een stuk beemd, ter plaatse gndd Loijarts Beemt, zoals deze erfgoederen 

behoorden aan wijlen Theodericus Ghiben soen van Cromvoirt, en voornoemde 

Petrus en Jacobus die in pacht verkregen hadden van Conrardus zv Arnoldus 

Voegheler, belast met (a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns aan erfg vw 

Hermannus van Eijndoven, (c) de cijnzen en pachten in de brief vermeld. 

 

Solvit II boddreger. Scabini noluerunt. 

Petrus filius Henrici Hoesdens de Cromvoirt medietatem ad se spectantem 

in (dg: dm) hereditatibus infrascriptis sitis in !de Vucht sancti 

Lamberti ad locum dictum Crumvoirt videlicet in domo et orto et 

hereditate sibi adiacente item in pecia terre dicta die Houtgalghe item 
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in pecia terre sita in loco dicto int Huesken item in quodam orto dicto 

Betten Hof item in pecia prati sita ad locum dictum in den Reijt item in 

pecia prati sita in loco dicto Loijarts Beemt prout dicte hereditates ad 

Theodericum quondam Ghiben soen de Cromvoirt pertinere consueverant quas 

hereditates integras predictas dictus Petrus et Jacobus filius quondam 

Rutgheri van den Oetheren erga Conrardum filium Arnoldi Voegheler 

acquisierant ad pactum prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Jacobo cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censu domini ducis #et censu 

heredum quondam Hermanni de Eijndoven solvendo# et censibus et 

paccionibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 275r 04 do 11-02-1406. 

Destijds had voornoemde Conrardus zv Arnoldus Voegheler voornoemde 

erfgoederen in pacht uitgegeven aan voornoemde Petrus zv Henricus Hoesdens 

van Cromvoirt en Jacobus zvw Rutgherus van den Oetheren, voor 3 oude 

groten, 1 lopen rogge b-erfpacht en verschillende andere pachten die eruit 

gaan. Voornoemde Petrus eb Jacobus beloofden thans op verband van 

voornoemde goederen dat zij de hertogencijns en een cijns aan erfg vw 

Hermannus van Eijndoven, die uit het voornoemde gaan, zullen betalen, zó 

dat voornoemde quod Conrardus en zijn goederen daarvan geen schade 

ondervinden; en ze beloofden mbv brieven en beloften aan hen door 

voornoemde Conrardus mbt het voornoemde gegeven en gedaan, nimmer recht te 

halen dat tegen de betaling van voornoemde cijnzen is. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum dictus Conrardus predictas hereditates 

dedisset ad pactum Petro et !Henrico predictis scilicet pro tribus 

grossis antiquis et uno lopino siliginis hereditarie paccionis et pro 

(dg: quatu) diversis #aliis# paccionibus exinde solvendis prout in 

litteris (dg: constituti dicti) constituti dicti Petrus et Jacobus 

promiserunt sub obligatione premissorum quod ipsi censum domini ducis et 

censum heredibus quondam Hermanni de Eijndoven ex premissis solvendos 

exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabunt et solvent quod 

predicto Conrardo ac ad et supra (dg: quasc) quecumque eius bona dampna 

exinde non eveniant in futurum et quod ipsi mediantibus quibuscumque 

litteris et promissionibus eis per predictum Conrardum super premissis 

datis numquam jus petent aut prosequentur contra solutionem censuum 

predictorum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 275r 05 do 11-02-1406. 

Henricus zvw Costkinus molenaar van Mijddelrode verkocht aan Henricus 

Keelbreker smid een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 4 lopen 

aangelegen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen wijlen 

voornoemde Costkinus enerzijds en eertijds Ghibo Kluekinc nu Nijcholaus 

Coel zv Nijcholaus Coel die Dorre anderzijds, reeds belast met 1 oude groot 

aan het klooster van Berne en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Henricus (dg: Corstiaens soen hereditarie ven) #filius quondam Costkini 

multoris# de Mijddelrode hereditarie vendidit Henrico Keelbreker fabro 

herediatriam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis et in festo) Martini hyemalis et in Busco 

tradendam ex !ex domo orto (dg: et hereditatibus) #et quatuor lopinatis 

terre# sibi adiacentibus sitis in parrochia de Berlikem ad locum dictum 

Mijddelrode inter hereditatem heredum dicti quondam Costkini ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam) dudum Ghibonis Kluekinc nunc ad 

Nijcholaum (dg: filium Nij) Coel filium Nijcholai Coel die Dorre 

spectantem ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo 

conventui de Berna et hereditario censu XL solidorum monete exinde prius 
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solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 275r 06 do 11-02-1406. 

Henricus zvw Arnoldus van Stiphout verkocht aan Henricus zvw Johannes 

Bathen soen de helft die aan hem behoort in een stuk land, in Erp, ter 

plaatse gnd in den Hoeck, tussen Petrus zvw voornoemde Johannes Bathen soen 

enerzijds en Willelmus zvw Willelmus Neijnkens soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Petrus en met het andere eind aan Johannes 

zvw Theodericus Snijder, van welk stuk land de andere helft behoort aan 

Katherina Witmerijs. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Arnoldi van Stiphout medietatem ad se spectantem 

in pecia terre sita in parrochia de Erpe in loco !in den Hoeck inter 

hereditatem Petri filii quondam Johannis Bathen soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Willelmi Neijnkens soen ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Petri et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis filii quondam Theoderici Snijder de qua pecia terre 

reliqua medietas ad Katherinam Witmerijs pertinet ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio dicti quondam Johannis Bathen soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.275v. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1406. 

 sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1406. 

 

BP 1184 f 275v 01 do 11-02-1406. 

Franco zvw Johannes van Wordragen, door wijlen voornoemde Johannes verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Danijel Vrancken soen van Tilborch, 

verkocht aan Paulus zvw Willelmus Grieten soen de helft die aan hem behoort 

in een b-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Tilburg, die Danijel zvw 

Willelmus Grieten soen beloofd had aan voornoemde Aleijdis, met Lichtmis in 

Tilburg te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Houdekens Brake, 

ongeveer 6 lopen rogge maat van Tilburg groot. 

 

Solvit 3 grossos. 

Franco filius quondam Johannis de Wordragen ab ipso quondam Johanne et 

quondam Aleijde eius uxore filia quondam Danijelis Vrancken soen van 

Tilborch #pariter genitus# medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione XIII lopinorum siliginis mensure de Tilborch quam Danijel filius 

quondam Willelmi Grieten soen promiserat se daturum et soluturum dicte 

Aleijdi hereditarie purificationis et in Tilborch tradenda de et ex pecia 

terre dicta die Houdekens Brake sex lopinos siliginis dicte mensure vel 

circiter in semine capiente prout in litteris hereditarie vendidit Paulo 

filio quondam Willelmi Grieten soen #supportavit# cum litteris et jure 

promittens super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicte quondam Aleijdis (dg: depone) et 

suorum heredum deponere. Testes Gheel et Jacobus datum in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1184 f 275v 02 do 11-02-1406. 

Voornoemde Franco zvw Johannes van Wordragen beloofde dat zijn minderjarige 

dochter Oda, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen van voornoemde 

helft. 

 

Dictus Franco promisit super omnia quod ipse Odam eius filiam quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit super predicta medietate et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie (dg: renun) faciet renunciare. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 275v 03 do 11-02-1406. 

Theodericus zvw Lambertus Buc verkocht aan Walterus Tolinc ½ morgen land, 

gelegen in een kamp van 4 morgen, gnd Ludings Camp, dat in Rosmalen ligt, 

naast Amelius Diependijc en Hermannus Scuwinc, met een eind strekkend aan 

de dijk, de ½ morgen belast met ½ roede waterlaat. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti Buc dimidium juger terre #situm in 

quodam campo dicto Ludings Camp quatuor jugera continente# sito in 

parrochia de Roesmalen (dg: in campo dicto Ludings Camp) #contigue# juxta 

(verbeterd uit: inter) hereditatem Amelii Diependijc et Hermanni Scuwinc 

(dg: ex uno) #tendente cum uno fine ad aggerem# in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Waltero Tolinc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta dimidia 

virgata aqueductus ad ipsum dimidium juger spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 275v 04 do 11-02-1406. 

Johannes Specier nzvw Amelius Specier beloofde, op straffe van 10 nieuwe 

gulden, aan Willelmus Wadepoel, tbv Katherina mv voornoemde Johannes, dat 

hij voornoemde Katherina noch haar goederen zal aanspreken, zolang 

voornoemde Katherina leeft, maar hij behoudt, na overlijden van voornoemde 

Katherina, zijn recht in de goederen van voornoemde Katherina. 

 

Johannes Specier (dg: promisit super o) filius naturalis quondam Amelii 

Specier promisit super omnia habita et habenda Willelmo Wadepoel ad opus 

Katherine matris dicti Johannis quod ipse Johannes predictam Katherinam 

(dg: ac) aut eius bona habita et habenda numquam impetet vexabit aut 

molestabit in judicio spirituali vel in judicio seculari quamdiu ipsa 

Katherina vixerit in humanis salvo sibi suo jure post decessum dicte 

Katherine competente in bonis dicte Katherine sub pena X nuwe gulden. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 275v 05 do 11-02-1406. 

Johannes van Ynghen van Helvoert verkocht aan Gerardus Wael zvw Ghibo Wael 

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

leveren, gaande uit (1) twee kampen, in Vught Sint-Petrus, (1a) gnd 

Coelbors Hoeve, 2 bunder groot, tussen Henricus Storijman enerzijds en kvw 

Wautgherus Roelen soen van Lijemde anderzijds, (1b) gnd het Fenne, ongeveer 

2 bunder groot, tussen wijlen Rodolphus Koijt nu Henricus Heijme enerzijds 

en Engbertus van den Nuwenhuze anderzijds, (2) 1 bunder beemd, in Vught 

Sint-Petrus, naast de plaats gnd Oertbroec, naast Bertoldus van Arle 

enerzijds en voornoemde Henricus Heijm en andere naburen aldaar anderzijds, 

(3) de helft die aan hem behoort in 1 bunder beemd, gelegen naast 

laatstgenoemde bunder, waarvan de andere helft behoort aan Henricus 

Loijart, voornoemde goederen reeds belast met de hertogencijns en het 

eerstgenoemde kamp met een b-erfpacht van 4½ lopen rogge. 

 

Johannes de Ynghen de Helvoert hereditarie vendidit Gerardo Wael filio 

quondam Ghibonis Wael hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex duobus campis sitis in parrochia de Vucht sancti Petri 

quorum unus dictus Coelbors Hoeve #duo bonaria continens# inter 

hereditatem Henrici Storijman ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Wautgheri Roelen soen van Lijemde ex alio et alter campus dictus 

tFenne duo bonaria vel circiter continens (dg: sit) inter hereditatem 

quondam Rodolphi Koijt nunc ad Henricum Heijme spectantem ex uno et inter 

hereditatem Engberti van den Nuwenhuze ex alio siti sunt atque ex uno 

#bonario# (dg: et dimidio bonariis) prati sito in dicta parrochia juxta 

locum dictum Oertbroec (dg: quorum unum bonarium) juxta hereditatem 

Bertoldi de Arle ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Heijm et 

aliorum vicinorum ibidem ex alio atque ex medietate ad ipsum spectante 

(dg: sito cont) in uno bonario prati sito contigue juxta bonarium 
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jamdictum de quo bonario reliqua medietas ad Henricum Loijart pertinet ut 

dicebat promittens super omnia habita {in linker marge:} et habenda 

warandiam# et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis ex 

premissis et hereditaria paccione quatuor et dimidii lopinorum siliginis 

ex primodicto campo prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 275v 06 vr 12-02-1406. 

Willelmus Vos zvw Henricus van der Bruggen verkocht aan Willelmus van 

Laervenne en Willelmus Loijer, tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den 

Bosch, 4 bunder heideland, in Moergestel, naast de goederen van wijlen hr 

Johannes Marinen priester, beiderzijds tussen de gemeint behorend aan hr 

Henricus van den Leck, met een eind strekkend aan wijlen voornoemde hr 

Johannes Marinen soen, belast met 4 oude groten aan voornoemde hr Henricus 

van den Leck heer van Moergestel. Hiermee is voornoemde Willelmus voortaan 

ontlast van de levering van 1 lopen rogge b-erfpacht, die hij moet leveren 

aan voornoemd gasthuis. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van der Bruggen quatuor bonaria 

terre (dg: paludialis) #mericalis# sita in parrochia de Gestel prope 

Oesterwijc juxta (dg: d) bona domini quondam Johannis Marinen presbitri 

inter communitatem ad dominum Henricum van den Leck spectantem ex utroque 

latere coadiacentem tendentia cum uno fine ad hereditatem dicti quondam 

domini Johannis Marinen soen (dg: in) ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo de Laervenne et Willelmo Loijer ad opus pauperum pro tempore 

decumbentium in maiori hospitali in Busco promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor grossis 

antiquis prefato domino Henrico van den Leck domino de Gestel predicto 

exinde solvendis et hiis mediantibus dictus venditor exnunc deinceps 

perpetue erit quitus ab uno lopino siliginis hereditarie paccionis quem 

dictus Willelmus antedicto hospitali solvere tenetur. Testes Dordrecht et 

Gheel datum sexta post Scolastice. 

 

1184 f.276r. 

 sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1406. 

 sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1406. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 

BP 1184 f 276r 01 vr 12-02-1406. 

Rutgherus van Audenhoven zvw Henricus heren Godevarts soen beloofde aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 56 Franse kronen met Pasen aanstaande (zo 11-

04-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

Rutgherus de Audenhoven (dg: promisit super omnia Andree) filius quondam 

Henrici heren Godevarts soen promisit super omnia Andree de Drodis ad 

opus etc LVI Vrancrijc cronen (dg: fi) ad pascha proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Dordrecht et Gheel datum sexta post 

Scolastice. 

 

BP 1184 f 276r 02 vr 12-02-1406. 

Oda wv Henricus van den Loeken zvw Henricus van den Loeken droeg over aan 

haar broer Henricus van den Oever 20 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus, aan wijlen eerstgenoemde Henricus beloofd door Johannes van 

Coelen zvw Nijcholaus van Colen. 

 

Oda relicta quondam Henrici van den Loeken filii quondam Henrici van den 

Loeken XX Hollant gulden monete comitis Willelmi promissos primodicto 

quondam Henrico a Johanne de Coelen filio quondam Nijcholai de Colen 

prout in litteris legitime supportavit Henrico van den Oever suo fratri 

cum litteris et jure. Testes (dg: ge) Lu et Heijm datum supra. 
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BP 1184 f 276r 03 za 13-02-1406. 

Elizabeth wv Stephanus van den Donck zvw Johannes Coelen soen droeg over 

aan Johannes en Margareta, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Stephanus, tbv 

hen en Agnes en Henricus, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Stephanus, haar 

vruchtgebruik in een stuk land, deels akkerland en deels heide, in Vessem, 

ter plaatse gnd ter Donck, tussen wijlen voornoemde Stephanus enerzijds en 

de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Henricus van den 

Meervenne en met het andere eind aan de gemeint, welk stuk land behoorde 

aan de goederen, gnd ter Donck, van wijlen voornoemde Stephanus. 

 

Elizabeth relicta quondam Stephani van den Donck filii quondam Johannis 

Coelen soen cum tutore usufructum sibi competentem in pecia terre partim 

terre arabilis et partim mericalis sita in parrochia de !parrochia de 

Vessem ad locum dictum ter Donck inter hereditatem #dicti# quondam (dg: 

Henrici van den Meervenne j) #Stephani# ex uno et inter communitatem ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem quondam Henrici van den 

Meervenne et cum reliquo fine ad communitatem (dg: ut dicebat legitime 

supportavit) et que pecia terre ad bona (dg: dicta ter Donck) dicti 

quondam Stephani dicta ter Donck spectare consueverat ut dicebat legitime 

supportavit Johanni #(dg: Henrico)# et Margarete (dg: libe) liberis 

dictorum (dg: Stephani et quondam) !et Elizabeth et quondam Stephani ad 

opus eorum et ad opus Agnetis (dg: filie) et Henrici #{in linker marge:} 

liberorum# dictorum Elizabeth et quondam Stephani promittens cum tutore 

super omnia ratam servare (dg: et obligationem d ex parte). Testes Lu et 

Gheel datum sabbato post Scolastice. {Hierna een verticale streep in de 

linker marge, waarnaast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 276r 04 za 13-02-1406. 

Johannes van Ghelen alias van Gheldorp droeg over aan zijn zoon broeder 

Johannes van Geldorp orde van de Minderbroeders zijn vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, waarvan 30 schelling te betalen met Pasen 

en 10 schelling met Sint-Remigius, gaande uit de helft van een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Walterus van Oekel enerzijds en erfgoed van Johannes van Ynghen anderzijds, 

te weten uit de helft naast erfgoed van Johannes van Ynghen, welke cijns 

voornoemde Johannes van Ghelen gekocht had van Johannes van der Haghe 

linnenwever zvw Johannes van Bruesel. 

 

Johannes van Ghelen (dg: v) alias van Gheldorp usufructum sibi 

competentem in hereditario censu XL solidorum monete de quo XXX solidi in 

festo pasche et X solidi Remigii solvendi sunt annuatim ex medietate 

domus aree et orti sitorum in Busco ad locum !Wijnmolenberch inter 

hereditatem Walteri de Oekel et hereditatem Johannis de Ynghen scilicet 

ex illa medietate que sita est contigue juxta hereditatem dicti Johannis 

de Ynghen (dg: ven) quem censum dictus Johannes de Ghelen erga Johannem 

van der Haghe (dg: -n) textorem lineorum filium quondam Johannis de 

Bruesel emendo acquisierat prout in litteris legitime supportavit fratri 

Johanni de Geldorp suo filio ordinis fratrum minorum promittens super 

omnia ratam servare. Testes Lu et Gheel datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1184 f 276r 05 do 25-02-1406. 

Voornoemde broeder Johannes droeg het voornoemde over aan zijn voornoemde 

vader Johannes. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus (dg: Johannes) frater Johannes premissa hereditarie suportavit 

dicto Johanni suo patri promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Gheel datum quinta ante 

invocavit. 
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BP 1184 f 276r 06 za 13-02-1406. 

Voornoemde Johannes van Ghelen alias van Geldorp linnenwever droeg over aan 

zijn voornoemde zoon broeder Johannes van Geldorp orde van de 

Minderbroeders zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit de helft van een huis, 

erf en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed 

van Johannes van Ynghen enerzijds en erfgoed van Walterus van Oekel 

anderzijds, te weten uit de helft naast erfgoed van Johannes van Ynghen, 

welke cijns eerstgenoemde Johannes gekocht had van Johannes van den Haghen 

linnenwever zvw Johannes van Bruesel. 

 

Dictus Johannes van Ghelen alias de Geldorp textor lineorum usufructum 

sibi competentem in hereditario censu XX solidorum monete solvendo 

hereditarie Remigii confessoris ex medietate domus aree et orti sitorum 

in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis de 

Ynghen et hereditatem Walteri de Oekel scilicet ex illa medietate que 

sita est contigue juxta hereditatem dicti Johannis de Ynghen quem censum 

primodictus Johannes erga Johannem van den Haghen textorem lineorum 

filium quondam Johannis de Bruesel emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit dicto fratri Johanni promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 276r 07 do 25-02-1406. 

Voornoemde broeder Johannes droeg het voornoemde over aan zijn voornoemde 

vader Johannes. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus frater Johannes premissa suportavit dicto Johanni suo patri 

promittens ut supra. Testes Lu et Gheel datum (dg: in) quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1184 f 276r 08 za 13-02-1406. 

Voornoemde Johannes van Ghelen alias van Geldorp linnenwever droeg over aan 

zijn voornoemde zoon broeder Johannes van Geldorp orde van de 

Minderbroeders zijn vruchtgebruik in huisraaad, kleinodiëen en 

gebruiksvoorwerpen, die aan voornoemde broeder Johannes gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Katherina, waarin eerstgenoemde Johannes het 

vruchtgebruik heeft. 

 

Dictus Johannes usufructum sibi competentem in quibuscumque domiciliis 

clenodiis et utensilibus que fratri Johanni predicto de morte quondam 

Katherine sue matris successione sunt advoluta (dg: et post) #et# in 

quibus dictus Johannes suum possidet usufructum ut dicebat legitime 

supportavit dicto fratri Johanni suo filio promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 276r 09 do 25-02-1406. 

Voornoemde broeder Johannes droeg het voornoemde over aan zijn voornoemde 

vader Johannes. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus frater Johannes premissa suportavit dicto Johanni suo patri 

promittens ut supra. Testes Lu et Gheel datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 276r 10 za 13-02-1406. 

Nijcholaus Cleijnael zvw Godefridus Wickenvoert smid en Rijcoldus van Lijt 

ev Margareta dvw voornoemde Godefridus droegen over aan Henricus van Essche 

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

Orthenstraat, tussen erfgoed van hr Henricus Boc priester enerzijds en 

erfgoed van Johannes Sanders anderzijds, van welk huis en erf wijlen 

voornoemde Godefridus één helft in cijns verkregen had van Johannes van 
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Driel en zijn dochter Oda, en de andere helft gekocht had van Lambertus zvw 

Lambertus Perman, belast met (1) de grondcijns, (2) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, (3) 20 schelling n-erfcijns voornoemd geld aan voornoemde 

Rijcoldus volgens inhoud van de brief. 

 

Nijcholaus Cleijnael filius quondam Godefridi Wickenvoert fabri et 

Rijcoldus de Lijt maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam Godefridi domum et aream dicti quondam Godefridi sitam in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem domini Henrici Boc presbitri ex 

uno et inter hereditatem Johannis Sanders ex alio de qua domo et area 

dictus quondam Godefridus unam medietatem erga Johannem de Driel et Odam 

eius filiam #ad censum acquisierat# et reliquam medietatem erga Lambertum 

filium quondam Lamberti Perman acquisierat emendo prout hec in litteris 

continentur hereditarie supportaverunt Henrico de Essche cum litteris et 

jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

deponere exceptis censu fundi et hereditario censu XL solidorum monete 

atque XX solidis hereditarii census dicte monete dicto Rijcoldo exnunc 

deinceps juxta continentiam litterarum inde confectarum solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 276r 11 za 13-02-1406. 

Voornoemde Henricus van Essche beloofde aan voornoemde Rijcoldus van Lijt 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

het voornoemde. 

 

Dictus Henricus de Essche promisit se daturum et soluturum dicto Rijcoldo 

hereditarium !XX solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

1184 f.276v. 

 sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1406. 

 in crastino Valentini: maandag 15-02-1406. 

 quarta post Letare: woensdag 24-03-1406. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 06-03-1406. 

 

BP 1184 f 276v 01 za 13-02-1406. 

Johannes, Nijcholaus en Gerardus, kvw Walterus Walle, en Henricus zvw 

Mijchael van Breda ev Elizabeth dv Jacobus van den Hoevel deden tbv 

voornoemde Henricus van Essche afstand van voornoemd huis en erf. 

 

Johannes Nijcholaus et Gerardus liberi quondam Walteri Walle et Henricus 

filius quondam Mijchaelis de Breda maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris #filie Jacobi van den Hoevel# (dg: et Lambertus filius Jacobi 

van den Hoevel) super domo et area suprascripta et (dg: ad) jure ad opus 

dicti Henrici de Essche hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

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

Lu et Gheel datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1184 f 276v 02 za 13-02-1406. 

Lambertus zv Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus filius Jacobi van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 276v 03 za 13-02-1406. 

Voornoemde Henricus van Essche beloofde aan Nijcholaus Cleijnael 18 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Essche promisit super omnia Nijcholao Cleijnael XVIII 

nu Gelre !scilicet IX boddreger pro quolibet gulden ad penthecostes 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 276v 04 ma 15-02-1406. 

Henricus Sceelwart van den Grave en zijn vrouw Aleijdis wv Ywanus van den 

Grave droegen over aan Petrus van Langvelt het vruchtgebruik dat aan hen 

behoort in een huis en erf van wijlen Godefridus Sceijvel, in Den Bosch, 

aan de Hinthamerstraat, bij erfgoed van Arnoldus van Boemel goudsmid 

enerzijds en erfgoed van Conrardus Hollander, met een weg ertussen, 

anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van Engbertus zvw Jacobus Aven zoen tot 

aan de Dieze, welk huis en erf wijlen voornoemde Godefridus Sceijvel in 

zijn testament vermaakt had aan voornoemde Aleijdis voor de duur van haar 

leven. Voornoemde Petrus zal uit voornoemd huis en erf betalen aan 

Elizabeth wv Theodericus Writer van Vechel een lijfrente van 2 Hollandse 

gulden op het leven van voornoemde Elizabeth. 

 

Henricus Sceelwart van den Grave maritus legitimus Aleijdis sue uxoris 

relicte quondam Ywani (dg: de) van den Grave et ipsa Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum atque totum jus sibi competentes in domo et 

area quondam Godefridi Sceijvel sita in Busco ad vicum Hijnthamensem 

prope hereditatem (dg: quon dudum Engberti filii quondam Jacobi Aven zoen 

e.. et) hereditatem Arnoldi de (dg: Gravia) Boemel aurifabri ex uno et 

inter hereditatem (dg: quon) Conrardi Hollander (dg: nunc) quadam via 

interiacente ex alio tendente ab hereditate Engberti filii quondam Jacobi 

Aven zoen usque ad Dijesam (dg: ut) quam domum et aream dictus quondam 

Godefridus Sceijvel in eius testamento legaverat Aleijdi predicte ab ipsa 

#Aleijde# quo (!dg: ad) eius vitam et non ultra possidendam (dg: l) ut 

dicebant legitime supportaverunt Petro de Langvelt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

annexa conditione quod dictus Petrus solvet ex domo et area predicta 

Elizabeth relicte quondam Theoderici Writer de Vechel (dg: v) vitalem 

pensionem duorum Hollant gulden ad vitam ipsius Elizabeth et non ultra 

(dg: et) hoc adiuncto quod (dg: dict) postquam dicta Elizabeth viam 

universe carnis ingressa fuerit extunc deinceps dictus Petrus et domus et 

area predicta a solutione huiusmodi pensionis erunt quiti. Testes 

Dordrecht et Gheel datum in crastino Valentini. 

 

BP 1184 f 276v 05 ma 15-02-1406. 

Florencius van Kijfhoec beloofde aan Arnoldus van der Laawijc Hermans soen 

42 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gulden gerekend, op zondag 

Letare Jerusalem aanstaande (zo 21-03-1406) te betalen. 

 

Solvit. 

Florencius de Kijfhoec promisit super omnia Arnoldo van der Laawijc 

Hermans soen XLII novos gulden IX boddreger pro quolibet gulden computato 

ad Letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes Theodericus et 

Gheel datum in crastino Valentini. 

 

BP 1184 f 276v 06 wo 24-03-1406. 

Voornoemde Arnoldus droeg het voornoemde over aan Petrus Goeswijns soen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Arnoldus premissa supportavit Petro Goeswijns soen. Testes 

Johannes et Jorden datum 4ta post Letare. 

 

BP 1184 f 276v 07 za 06-03-1406. 

Destijds had Gerardus van den Wijel in zijn testament verklaard als 

executor van wijlen Johannes Ridder 50 Hollandse gulden te hebben 

ontvangen, die voornoemde Johannes aan zijn kinderen had nagelaten, voor 

welke 50 gulden voornoemde Gerardus aan voornoemde kinderen had toegekend 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus van Broechoven 

moet leveren. Jacobus van Wijel zvw voornoemde Gerardus deed thans tbv 
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Johannes en Mechtildis, kvw voornoemde Johannes Ridder, afstand van 

voornoemde pacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, welke pacht Jacobus van Wijel vv voornoemde Gerardus gekocht 

had van Henricus van Broechoven zvw Gerardus van Broechoven, en welke pacht 

aan voornoemde Gerardus gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn 

voornoemde vader Jacobus. Mr Johannes van Best deed afstand van de pacht. 

Bela, mv voornoemde kinderen, zal de pacht gedurende haar leven ontvangen, 

om na haar overlijden over te gaan naar haar voornoemde kinderen. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum Gerardus van den Wijel in suo testamento vel 

eius ultima voluntate recognovisset se habere et levasse nomine 

executionis quondam Johannis Ridder quinquaginta florenos Hollandie quos 

idem Johannes suis liberis reliquit pro quibus L florenis dictus Gerardus 

assignavit dictis liberis hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de (dg: Tilbo) Busco (dg: solvendam) quam Henricus de Broechoven 

solvere tenetur ut dicebat constitutus Jacobus de Wijel filius quondam 

Gerardi predicti predictam (dg: hereditariam volens satisfacere dicti! 

liberis de L florenis et paccione predictis ante dictam) #super predicta# 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco (dg: super) solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam quam paccionem Jacobus 

van Wijel pater olim Gerardi predicti erga Henricum de Broechoven filium 

quondam Gerardi de Broechoven emendo acquisierat prout in litteris et que 

paccio prefato Gerardo de morte dicti quondam Jacobi sui patris 

successione (dg: fuerat) #fuerat# advoluta et sibi mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et eius coheredes cessit in partem 

ut dicebat et super jure ad opus Johannis et Mechtildis (dg: hereditarie 

re) liberorum dicti quondam Johannis hereditarie renunciavit promittens 

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

i) insuper magister Johannes de Best super predicta paccione et jure ad 

opus dictorum liberorum hereditarie renunciavit promittens super omnia 

ratam servare et hiis mediantibus dicti liberi cum tutore palam 

recognoverunt eis de predicta pecunia fore satisfactum et predictam 

paccionem juxta tenorem testamenti predicti quondam Gerardi eis fore 

sufficienter assignatam (dg: et) clamantes quoscumque heredes executores 

et quecumque bona eiusdem quondam Gerardi inde quitum hoc adiuncto quod 

Bela mater dictorum liberorum predictam paccionem ad eius vitam percipiet 

et levabit post eius decessum ad predictos eius liberos hereditarie 

devolvendam. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post invocavit. 

 

1184 f.277r. 

 in die Valentini: zondag 14-02-1406. 

 in crastino Valentini: maandag 15-02-1406. 

 tercia post Valentini: dinsdag 16-02-1406. 

 quarta post Valentini: woensdag 17-02-1406. 

 quinta post Valentini: donderdag 18-02-1406. 

 

BP 1184 f 277r 01 zo 14-02-1406. 

Oliverus van Berchusen, Johannes Zerijs soen, Jacobus van Wijel, Henricus 

Becker en Henricus Heijm beloofden aan Andreas van Drodis etc 90 Franse 

kronen met Pasen aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen, op straffe van 4. 

 

Oliverus de Berchusen Johannes Zerijs soen Jacobus de Wijel Henricus 

Becker et Henricus Heijm promiserunt indivisi super omnia Andree de 

Drodis etc XC Vrancrijc cronen ad pascha proxime futurum persolvendos sub 

pena IIII. Testes Johannes et Lu datum in die Valentini. 

 

BP 1184 f 277r 02 zo 14-02-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 
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Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 277r 03 ma 15-02-1406. 

Theodericus zvw Theodericus zvw Herberchtus van den Loeshovel verkocht aan 

Johannes zvw Johannes Rijcarts soen een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Elscot, tussen Elizabeth dvw voornoemde Herbertus enerzijds en 

voornoemde Johannes zvw Johannes Rijcarts soen anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg tot aan voornoemde Johannes zvw Johannes Rijcarts soen. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici #filii quondam# Herberch#ti#-(dg: 

ts soen) #van den Loeshovel# peciam terre sitam in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum (dg: d) Elscot inter hereditatem Elizabeth filie dicti 

quondam Herberti ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Johannis Rijcarts soen ex alio tendentem a communi platea !a hereditatem 

dicti Johannis filii quondam Johannis Rijcarts soen ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam Johannis Rijcarts soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dordrecht et Gheel datum in crastino Valentini. 

 

BP 1184 f 277r 04 di 16-02-1406. 

Johannes Kersmaker zvw Johannes Ketellere droeg over aan hr Paulus 

Borchardi kanunnik van Sint—Jan in Den Bosch, tbv Rutgherus van Geldorp, 

het deel, dat aan hem en andere kvw voornoemde Johannes Ketellere gekomen 

was na overlijden van Hermannus Ketellere (dg: hun oom), in ½ morgen land, 

in Orthen, ter plaatse gnd die Slaghen, naast wijlen Godefridus Sceijvel. 

 

(dg: Hermannus Gleijns et) Johannes Kersmaker filius quondam Johannis 

Ketellere totam partem et jus #sibi et quibuscumque liberis dicti quondam 

Johannis Ketellere# (dg: eis et eorum alteri successione advolutas in 

dimidio jugere terre quo) de morte quondam Hermanni Ketellere (dg: eorum 

avunculi) successione advolutas in dimidio jugere terre sito in parrochia 

de Orthen ad locum dictum die Slaghen (dg: inter) juxta hereditatem 

quondam Godefridi Sceijvel prout dictum dimidium juger terre ibidem situm 

est et ad dictum quondam Hermannum Ketellere spectare consueverat ut 

dicebat hereditarie supportavit domino Paulo Borchardi canonico sancti 

Johannis in Busco ad opus Rutgheri de Geldorp promittentes! (dg: 

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

impetitionem ex parte sui et quorumcumque liberorum dicti quondam 

Johannis Ketellere deponere. Testes (dg: Joh) Dordrecht et Gheel datum 3a 

post Valentini. 

 

BP 1184 f 277r 05 di 16-02-1406. 

Hermannus Gleijns droeg over aan voornoemde hr Paulus Borchardi kanunnik 

van Sint—Jan in Den Bosch, tbv Rutgherus van Geldorp, het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van Hermannus Ketellere, in voornoemde ½ morgen 

land. 

 

Hermannus Gleijns partem et jus sibi de morte quondam Hermanni Ketellere 

successione advolutas in dimidio jugere terre predicto ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto domino Paulo ad opus ut supra promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 277r 06 di 16-02-1406. 

Johannes Brijnck en zijn vrouw Heijlwigis Cupers beloofden aan Willelmus 

Hels zv Willelmus Hels 67 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

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

 

Johannes Brijnck et Heijlwigis Cupers eius uxor promiserunt indivisi 

super omnia Willelmo Hels (dg: juniori) filio Willelmi Hels LXVII nu 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vleems pro quolibet gulden 
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computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et 

Jacobus datum 3a post Valentini. 

 

BP 1184 f 277r 07 di 16-02-1406. 

Voornoemde Johannes Brijnck en zijn vrouw Heijlwigis Cupers beloofden aan 

Henricus Donck 88 nieuwe gulden van dezelfde waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Dicti Johannes et Heijlwigis promiserunt indivisi super omnia Henrico 

Donck LXXXVIII nu gulden similis valoris ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 277r 08 wo 17-02-1406. 

Johannes die Yoede zvw Petruus, zijn zoon Petrus en Johannes Steenwech zvw 

Hubertus Steenwech beloofden aan Johannes van de Dijk 100 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te leveren. 

 

Johannes die Yoede filius quondam Petri et Petrus eius filius atque 

Johannes Steenwech filius quondam Huberti Steenwech promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Aggere centum modios siliginis mensure de Busco ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Gheel et Heijme datum 

quarta post Valentini. 

 

BP 1184 f 277r 09 wo 17-02-1406. 

Johannes van Dijnther beloofde aan Gerlacus van Nuwelant 15 oude Gelderse 

gulden of de waarde op zondag Quasi Modo aanstaande (zo 18-04-1406) te 

betalen. 

 

Johannes de Dijnther promisit super omnia Gerlaco de Nuwelant XV aude 

Gelre gulden seu valorem ad dominicam Quasi Modo proxime futuram 

persolvendos. (dg: Jord) Testes Jordanus et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 277r 10 do 18-02-1406. 

Yda wv Henricus van Stakenborch en Johannes zv voornoemde Yda en wijlen 

Henricus, verpachtten aan Walterus die Jongge zvw Petrus die Jongge een 

hoeve, gnd den Odenbosch, van wijlen Paulus Wautghers van Oerle, in 

Knegsel, voor de duur van het leven van Sophia wv voornoemde Paulus, voor 

de lasten die wijlen voornoemde Paulus eruit had en voor 7 mud rogge, maat 

van Oerle, in Oerle af te meten en door voornoemde Walterus met Lichtmis in 

Beers te leveren. De beesten die op de hoeve zijn of zullen zijn behoren 

geheel aan voornoemde Walterus; voornoemde Yda, Johannes en Sophia hebben 

geen recht op die beesten. 

 

Solvit Walterus. Duplicetur. 

Yda relicta quondam Henrici van Stakenborch et Johannes filius dictorum 

Yde et quondam Henrici quendam mansum dictum den Odenbosch quondam Pauli 

Wautghers de Oerle situm in parrochia de (dg: Oe) Knechsel simul cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout huiusmodi mansus ibidem situs est et 

dictus quondam Paulus in ipso decessit ut dicebant dederunt ad annuum 

pactum Waltero die Jongge filio quondam Petri die Jongge ab eodem Waltero 

ad vitam Sophie relicte dicti quondam Pauli et non ultra possidendum pro 

oneribus que dictus quondam Paulus (dg: in) ex premissis solvere 

consuevit et tenebatur dandis etc atque pro septem modiis siliginis 

mensure de Oirle dandis dicte Yde ad vitam dicte Sophie et non ultra ab 

alio purificationis et in Oirle mensurandis et per ipsum Walterum in 

Berze deliberandis et ducendis promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem aliam deponere #et alter repromisit super 

omnia# tali annexa conditione quod omnes bestie que sunt ad presens supra 

predictum mansum ac ad vitam (dg: eiusdem) dicte Sophie erunt in eodem 

manso (dg: erunt) solummodo et integraliter pertinent et spectabunt ad 
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Walterum predictum et quod (dg: nec) Yda Johannes (dg: nec) #et# Sophia 

nichil juris habent ac habebunt in bestiis predictis. Testes Dordrecht et 

Jorden datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 277r 11 do 18-02-1406. 

Voornoemde Yda en Johannes verklaarden alle beesten op voornoemde hoeve, 

die behoren aan voornoemde Sophia, ontvangen te hebben. 

 

Solvit. 

Dicti Yda et Johannes palam recognoverunt se percepisse de manso predicto 

omnes bestias que ad dictam Sophiam spectabant in mmanso predicto. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.277v. 

 quinta post Valentini: donderdag 18-02-1406. 

 

BP 1184 f 277v 01 do 18-02-1406. 

Gerlacus van Zonne Arnts soen verkocht aan Arnoldus die Snijder van Geffen, 

tbv het Leprozenhuis gnd ter Eijendonc bij Den Bosch, een n-erfpacht van 1 

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

(1) een huis en tuin van voornoemde verkoper, in Orthen, ter plaatse gnd 

Maelstrem, tussen Ludovicus Loden soen enerzijds en Thomas gnd Gerongs soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan Laurencius Ghenen soen, 

(2) een steenoven met ondergrond van voornoemde verkoper, in Orthen, ter 

plaatse gnd Maelstrem, tegenover voornoemd leprozenhuis, over de gemene 

weg, (3) 1 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Scuijmenoirt, tussen 

Johannes van Best enerzijds en wijlen Willelmus Francke anderzijds, reeds 

belast met (a) een b-erfpacht van 1 mud rogge uit voornoemd huis en tuin, 

(b) een b-erfcijns van 3 pond paijment gaande uit voornoemde steenoven met 

ondergrond. 

 

Gerlacus de Zonne Arnts soen hereditarie vendidit Arnoldo die Snijder de 

Geffen ad opus domus leprosorum dicte ter Eijendonc #prope Buscum# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in (dg: Orthen) parrochia de Orthen ad locum dictum 

Maelstrem inter hereditatem Ludovici Loden soen ex uno et inter 

hereditatem Thome dicti Gerongs soen #ex alio# tendentibus (dg: ab) a 

communi platea ad hereditatem Laurencii Ghenen soen atque ex lapificina 

cum eius fundo dicti venditoris sita in parrochia et loco predictis in 

opposito domus predicte ultra communem plateam atque ex uno jugere terre 

sito in parrochia de Empel ad locum dictum (dg: Vorne inter hereditatem) 

Scuijmenoirt inter hereditatem Johannis de Best ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi Francke ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione #unius modii siliginis# ex domo et orto et 

hereditario censu #trium librarum pagamenti# ex dicta lapificina cum eius 

fundo et (dg: aggeribus et) prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Dordrecht et Jorden datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 277v 02 do 18-02-1406. 

Godescalcus Arnts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus Arnts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 277v 03 do 18-02-1406. 

Henricus die Haen zv Johannes Borchmans droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes van Berke 100 Hollandse gulden, aan hem beloofd door Engbertus 

tsHanen, met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 
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Henricus die Haen filius Johannis Borchmans centum aureos florenos 

communiter Hollansche gulden vocatos promissos sibi ab Engberto tsHanen 

ad festum penthecostes proxime futurum persolvendos ut dicebat legitime 

supportavit Gerardo filio quondam Johannis de Berke. Testes Dordrecht et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 277v 04 do 18-02-1406. 

Voornoemde Henricus die Haen zv Johannes Borchmans droeg over aan 

voornoemde Gerardus zvw Johannes van Berke 100 Hollandse gulden, aan hem 

beloofd door Engbertus tsHanen, met Pinksteren over 2 jaar (zo 30-06-1408) 

te betalen. 

 

Dictus Henricus centum aureos florenos communiter (dg: g) Hollansche 

gulden vocatos promissos sibi ab Engberto tsHanen a penthecostes proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos ut dicebat legitime supportavit 

dicto Gerardo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 277v 05 do 18-02-1406. 

Voornoemde Henricus die Haen zv Johannes Borchmans machtigde zijn broer 

Willelmus, Gerardus zvw Johannes van Berke en Petrus Witbol zijn cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Henricus dedit et contulit Willelmo suo fratri Gerardo filio (dg: 

dicto) quondam Johannis de Berke et Petro Witbol et eorum cuilibet 

potestatem monendi suos census redditus et pacciones et quecumque sua 

credita que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et bona 

ipsius regendi usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 277v 06 do 18-02-1406. 

Henricus van Audenhoven zvw Nijcholaus Wijnman ev Margareta dvw Franco zvw 

Johannes Calen verkocht aan Paulus van Rode 20 schelling 7 penning 1 obool 

b-erfcijns, waarvan (1) 16 schelling 7 penning 1 obool uit een huis21 en erf 

van wijlen Uselmannus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, (2) 4 schelling 

uit een huis en erf, in de Hinthamerstraat, naast erfgoed van Ruerdus, 

welke cijns wijlen voornoemde Franco tezamen met andere goederen verworven 

had van Johannes Meelman, en welke voornoemde cijnzen nu gaan uit 
?voornoemd huis en erf van wijlen Arnoldus van Scijnle, gelegen tussen 

erfgoed van Johannes van Vucht handschoenmaker enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot aan erfgoed van Johannes 

van Dordrecht. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Nijcholai Wijnman maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Franconis filii quondam 

Johannis Calen XX solidos VII denarios et unum obulum hereditarii census 

de quibus XVI solidi VII denarii et unus obulus huiusmodi census de domo 

et area quondam Uselmanni sita in Busco in vico Hijnthamensi et quatuor 

solidi eiusdem census de domo et area in dicto vico contigue juxta 

hereditatem Ruerdi sita annuatim sunt solvendi (d: et qui census predicti 

nunc solvendus est ex domo et area que) et quem censum predictum 

antedictus quondam Franco simul cum quibusdam aliis bonis erga Johannem 

Meelman acquisierat prout in litteris #quas vidimus# (dg: hereditarie 

supportavit) et qui census predicti nunc solvendi sunt ex domo et area 

predicti (dg: ?s) quondam Arnoldi de Scijnle sita inter hereditatem 

Johannis de Vucht cijrothecarii ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem vicum ex alio tendente a dicto vico Hijnthamensi ad hereditatem 

Johannis de Dordrecht ut dicebat hereditarie vendidit Paulo de Rode 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

                         
21 Zie ← BP 1184 f 264r 05 za 23-01-1406, Willelmus van Broechoven ev Beatrix dvw Arnoldus van 
Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle verkocht aan Paulus van Rode onder meer dit huis en erf. 
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Franconis deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 277v 07 do 18-02-1406. 

Johannes van Vladeracken zvw Petrus Hellincs droeg over aan Henricus zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken een deel van de goederen van wijlen Nella 

gnd Vernelle Pelsers, te weten (1) de goederen van voornoemde Nella, in 

Rosmalen, die waren van voornoemde Nella en later behoorden voor één helft 

aan Ghisbertus Moijtinc en voor de andere helft aan Theodericus Posteel, 

(2) ongeveer 3 mudzaad land, eertijds van voornoemde Nella, later behorend 

aan het Geefhuis in Den Bosch, aldaar, (3) ongeveer 18 morgen beemd, in 

Rosmalen, al welke voornoemde goederen voornoemde Johannes verworven had 

van hertog en hertogin hr Wencelaus en vrouw Johanna. 

 

Johannes de Vladeracken filius quondam Petri Hellincs partem bonorum 

quondam Nelle #dicte Vernelle# Pelsers videlicet bona dicte Nelle sita in 

parrochia de Roesmalen cum omnibus eorum attinentiis que fuerant dicte 

Nelle et que postea pro una medietate ad Ghisbertum Moijtinc et pro 

reliqua medietate ad Theodericum Posteel pertinere consueverant atque 

tres modiatas terre #vel circiter# dudum dicte Nelle que postea ad mensam 

sancti spiritus in Busco pertinebant sitas ibidem atque XVIII jugera 

prati vel circiter sita in dicta parrochia que bona predicta omnia dictus 

Johannes erga (dg: piissimum et) illustrissimos dominum (dg: Wense) 

Wencelaum et dominam Johannam ducem et ducissam de Lucemborch Lotharingen 

Brabantie et de Lijmborch acquisierat prout in litteris de veris sigillis 

dictorum nostrorum Wencelai et (dg: Wenc) domine Johanne continetur 

hereditarie supportavit Henrico filio quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.278r. 

 quinta post Valentini: donderdag 18-02-1406. 

 

BP 1184 f 278r 01 do 18-02-1406. 

Jacobus die Hekellere van Venloen verkocht aan Willelmus Pigge een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel dat aan hem behoort in 5½ bunder 

land, in Venloen, ter plaatse gnd Efterlinge, tussen Henricus Baliuwe 

enerzijds en Arnoldus van Gorichem anderzijds, (2) 5 lopen land, in 

Venloen, ter plaatse gnd Efterlinge, tussen erfgoed van de kerk van Venloen 

en van de H.Geest in Venloen enerzijds en Wijnricus die Oude anderzijds, 

met beide einden strekkend aan Batha Peters, (3) 5 lopen land, in Venloen, 

ter plaatse gnd Efterlinge, tussen voornoemde Wijnricus enerzijds en de 

investiet van Venloen en Johannes van den Berge anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Batha en met het andere eind aan voornoemde 

investiet en Wijnricus, (4) 1 lopen land, aldaar, naast voornoemde 

Wijnricus, reeds belast met de grondcijnzen en ½ vat gnd een half 

vierdenvaet rogge b-erfpacht. 

 

Jacobus die Hekellere (dg: h) de Venloen hereditarie vendidit Willelmo 

Pigge hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam ex tercia 

parte ad ipsum spectante in quinque et dimidio bonariis #terre# (dg: 

prati) sitis in parrochia de Venloen ad locum dictum Efterlinge inter 

hereditatem Henrici Baliuwe ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Gorichem ex alio atque ex quinque lopinatis terre sitis (verbeterd uit: 

sitas) in parrochia et loco predictis inter hereditatem ecclesie de 

Venloen et mense sancti spiritus in Venloen ex uno et inter hereditatem 

Wijnrici die Oude ex alio tendentibus cum utroque fine ad hereditatem 

Bathe Peters atque ex quinque lopinatis terre sitis in parrochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Wijnrici ex uno et inter hereditatem 

investiti de Venloen et Johannis van den Berge ex alio tendentibus cum 
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uno fine ad hereditatem dicte Bathe et cum reliquo fine ad hereditatem 

investiti et Wijnrici predictorum (dg: ut dicebat pro) atque ex una 

lopinata terre sita ibidem contigue juxta hereditatem Wijnrici predicti 

#ut dicebat# promittens super omnia habita et habenda warrandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et dimidio vase 

dicto een half vierdenvaet siliginis hereditarie paccionis exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum quinta 

post Valentini. 

 

BP 1184 f 278r 02 do 18-02-1406. 

Theodericus Bijts verkocht aan Elizabeth wv Godefridus van Bijnckem een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd die Caterstraet, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Ghesa 

Blavoets anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan de gemeint, belast met een b-erfcijns van 4 groten paijment 

aan het kapittel in Oirschot, 1/3 deel van 8 hoenderen aan Gerburgis wv 

Theodericus van den Poirten en een b-erfcijns van 44 schelling paijment aan 

Henricus Steenwech zvw Hubertus. 

 

Solvit II boddreger. 

Theodericus Bijts domum ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto die Caterstraet inter 

hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Ghese 

Blavoets ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Elizabeth 

(dg: f) relicte quondam Godefridi de Bijnckem promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu quatuor 

grossorum pagamenti capitulo in Oirscot et tercia parte octo pullorum 

Gerburgi relicte quondam Theoderici van den Poirten et hereditario censu 

XLIIII solidorum pagamenti Henrico Steenwech filio quondam Huberti exinde 

solvendis. Testes (dg: datum supra) Jorden et Gheel datum quinta post 

Valentini. 

 

BP 1184 f 278r 03 do 18-02-1406. 

Marselius Huben soen van den Hazelberch verkocht aan Mathijas van Geffen 

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

leveren, gaande uit 5 lopen land, in Dinther, ter plaatse gnd die Borckart, 

tussen Margareta van Bernheze en haar kinderen enerzijds en Jutta Zuijskens 

en haar kinderen anderzijds. 

 

Marselius Huben (dg: va) soen van den Hazelberch hereditarie vendidit 

Mathije de Geffen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

(dg: pecia) quinque lopinatis terre sitis in parrochia de Dijnther ad 

locum dictum die Borckart inter hereditatem Margarete de Bernheze et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Jutte Zuijskens et eius liberorum 

ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

(dg: obligationem d) aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278r 04 do 18-02-1406. 

Engbertus Delft zvw Jacobus Aven zoen beloofde aan hr Johannes Sceijffart 

priester 31 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 Hollandse 

gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Engbertus Delft filius quondam Jacobi Aven zoen promisit super omnia 

domino Johanni Sceijffart presbitro XXXI Hollant gulden (dg: monete 

comitis) scilicet uno Engels nobel vel valorem pro tribus Hollant gulden 

computato ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 278r 05 do 18-02-1406. 

Johannes wettige zvw Willelmus Walraven en Henricus Hermans soen ev 

Aleijdis dvw voornoemde Willelmus verkochten aan Alardus van Meghen smid 

alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Johannes nzvw 

voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

(dg: Johannes filius #legitimus# quondam) Johannes filius legitimus 

quondam Willelmi Walraven et Henricus Hermans soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Willelmi omnia et 

singula bona eis de morte quondam Johannis filii naturalis dicti quondam 

Willelmi successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Alardo de Meghen fabro promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278r 06 do 18-02-1406. 

Ghisbertus zv Henricus van der Smedebroec ev Zensa dvw Johannes Rover van 

Vladeracken verkocht aan Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant alle 

goederen die aan voornoemde Zensa gekomen waren na overlijden van Hilla wv 

Johannes Bernts soen grootmoeder van voornoemde Zensa, gelegen onder Oss. 

 

Solvit. 

Ghisbertus filius Henrici van der Smedebroec maritus et tutor legitimus 

Zense sue uxoris filie quondam Johannis Rover van Vladeracken omnia et 

singula bona dicte Zense de morte quondam Hille relicte quondam Johannis 

Bernts soem avie olim eiusdem (dg: Zense) Zense successione advoluta 

quocumque locorum #{in linker marge:} infra parrochiam de# #Os# 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de (dg: 

Ho) Ollant filio quondam Johannis de Ollant promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicte Zense deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 278r 07 do 18-02-1406. 

Walterus van Griensvenne verkocht aan Johannes van Griensvenne Rutgers soen 

een beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporct, ter 

plaatse gnd Griensvensche Waut, tussen voornoemde Johannes enerzijds en 

Arnoldus van den Broeck anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Johannes en met het andere eind aan Johannes Hermans soen van Lijeshout, 

met de wegen die erbij horen. 

 

Solvit II boddreger. 

Walterus de Griensvenne quoddam pratum situm infra libertatem opidi de 

Busco ad locum dictum (dg: Griensvensche) #die Sporct# in loco dicto 

Griensvensche Waut inter hereditatem Johannis de Griensvenne (dg: ex uno) 

Rutgers soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Broeck ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis Hermans soen van Lijeshout (dg: promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis) 

simul cum viis ad premissa spectantibus ut dicebat #hereditarie vendidit 

primodicto Johanni# promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278r 08 do 18-02-1406. 

Gerongius van den Bosch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerongius van den Bosch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.278v. 

 quinta post Valentini: donderdag 18-02-1406. 
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BP 1184 f 278v 01 do 18-02-1406. 

Johannes van Vladeracken droeg over aan Henricus zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken een b-erfcijns van 8 Vlaamse groten of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Henricus Voet beloofd had met Lichtmis te betalen aan 

voornoemde Johannes, gaande uit een stuk land, in Rosmalen, tussen Bruggen 

en Heze. 

 

Johannes de Vladeracken hereditarium censum octo grossorum Flandrensium 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Henricus Voet promiserat se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis ex pecia 

terre sita in parrochia de Roesmalen inter Bruggen et Heze prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico (dg: filio quondam) filio 

quondam Rodolphi Rover de Vladeracken cum litteris et jure promittens 

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

Gheel et Jacobus datum quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 278v 02 do 18-02-1406. 

Voornoemde Johannes van Vladeracken droeg over aan voornoemde Henricus zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken een b-erfcijns van 4 Vlaamse groten of 

ander paijment van dezelfde waarde, die Lambertus zvw Theodericus Claes 

soen beloofd had met Lichtmis te betalen aan voornoemde Johannes, gaande 

uit een stuk land, in Rosmalen, tussen Bruggen en Heze. 

 

Dictus Johannes de Vladeracken hereditarium censum quatuor grossorum 

Flandrensium seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Lambertus filius 

quondam Theoderici Claes soen promiserat se daturum et soluturum dicto 

Johanni hereditarie purificationis ex pecia terre sita in parrochia de 

Roesmalen inter Bruggen et Heze prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Henrico cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278v 03 do 18-02-1406. 

Henricus Rovers soen van Vladeracken droeg over aan Bertholdus zv Henricus 

van Meirlaer 5 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd Voerbroect, tussen 

Saloma gnd Zaelde Arnts dochter van Hees enerzijds en kinderen gnd Truden 

Kijnderen anderzijds, welke 5 morgen voornoemde Henricus verworven had van 

Godefridus van Hollant van Maren. 

 

Henricus Rovers soen van Vladeracken quinque jugera terre sita in 

parrochia de (dg: Vo) Kessel ad locum dictum Voerbroect inter hereditatem 

Salome dicte Zaelde Arnts dochter van Hees ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Truden Kijnderen ex alio que quinque jugera terre 

dictus Henricus erga Godefridum van Hollant de Maren acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Bertholdo filio Henrici de Meirlaer 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278v 04 do 18-02-1406. 

Marcelius die Hoel, zijn broer Henricus en Petrus van Os zvw Johannes van 

Os van Gewanden beloofden aan Henricus Screijnmaker 7 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde op zondag Letare aanstaande (zo 21-03-1406) te betalen. 

 

Marcelius die Hoel Henricus eius frater et Petrus de Os filius quondam 

Johannis de Os de Gewanden promiserunt indivisi super omnia Henrico 

Screijnmaker VII novos Gelre gulden vel valorem ad Letare proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278v 05 do 18-02-1406. 

Voornoemde Marcelius die Hoel, zijn broer Henricus en Petrus van Os zvw 

Johannes van Os van Gewanden beloofden aan Arnoldus van den Dijck, tbv de 

Broederschap van de H.Maria in de kerk van Den Bosch, 7 nieuwe Gelderse 
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gulden van dezelfde waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te 

betalen. 

 

Dicti debitores proomiserunt indivisi super omnia (dg: dicto) Arnoldo van 

den Dijck ad opus confraternitatis presbitrorum et clericorum beate Marie 

in ecclesia de Busco VII gulden similis valoris ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278v 06 do 18-02-1406. 

Gerardus zv Godefridus Brugman ev Mechtildis dvw Johannes Moerken verkocht 

aan Lambertus Moerken (1) de helft die aan hem behoort in een stuk land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vuchter Acker, tussen Johannes van 

Bladel enerzijds en Conrardus zv Arnoldus Vogellere anderzijds, (2) 1/6 

deel dat aan hem behoort in een beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd die Maet, tussen Johannes van Bladel enerzijds en Arnoldus van den 

Hazeldonc anderzijds. 

 

Solvit II grossos. 

Gerardus filius Godefridi Brugman maritus et tutor legitimus Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Johannis Moerken (dg: duas peciam terre sitam in 

parrochia de) medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parrochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Vuchter Acker inter 

hereditatem Johannis de Bladel ex uno et inter hereditatem Conrardi filii 

Arnoldi Vogellere ex alio atque sextam partem ad se spectantem in quodam 

prato sito in parrochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto die (dg: 

Lo) Maet inter hereditatem Johannis de Bladel ex uno et inter hereditatem 
!hereditatem Arnoldi van den Hazeldonc ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Lamberto Moerken promittens super omnia (dg: w) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278v 07 do 18-02-1406. 

Arnoldus Beijs gaf uit aan Engbertus van den Nuwenhuze een stuk land, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Peters soen enerzijds en 

Henricus Sijmon anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

6 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Beilver te leveren. 

Voornoemde Engbertus en zijn vrouw Katherina dvw Johannes die Leeuwe of de 

langstlevende zullen de pacht gedurende hun leven bezitten, om daarna over 

te gaan op hun kinderen. 

 

Solverunt ambo. 

Arnoldus Beijs (dg: maritus) peciam terre sitam in parrochia de Haren ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis Peters soen #ex uno# et 

inter hereditatem Henrici Sijmon ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Engberto van den Nuwenhuze ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) 

#Oesterwijc# danda sibi ab alio purificationis et in Beilver predicto 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit tali annexa conditione 

quod dictus Engbertus et Katherina eius uxor filia quondam Johannis die 

Leeuwe (dg: pre) seu alter eorum diutius vivens in humanis predictam 

peciam terre integraliter possidebunt aut possidet ad eius vitam post 

decessum ipsorum amborum ad eorum liberos ab ipsis Engberto et Katherina 

coniugibus pariter genitos et generandos hereditarie devolvendam et 

succedendam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 278v 08 do 18-02-1406. 

Baudewinus Dircs soen van Geffen verkocht aan Theodericus van den Steghen 

zv Gerardus van den Stegen een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen land, in Geffen, ter 

plaatse gnd op het Velt, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en 

Theoderica dv Johannes van Dijnther anderzijds, welke 4 lopen land 
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Baudewinus en zijn vrouw Hilla dvw Gregorius Erenbrechts soen gekregen 

hadden, {f.279r} reeds belast met de hertogencijns. 

 

Baudewinus Dircs soen de Geffen legitime vendidit Theoderico van den 

Steghen filio (dg: qu) Gerardi van den Stegen vitalem pensionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Theoderici et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex quatuor 

lopinatis terre sitis in parrochia de Gheffen ad locum dictum opt Velt 

inter !Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Theoderice filie 

Johannis de Dijnther ex alio (dg: ut) quas quatuor lopinatas terre dictus 

Baudewinus (dg: er) cum Hilla sua uxore filia (dg: Greg) quondam Gregorii 

Erenbrechts soen sumpserat ut dicebat 

 

1184 f.279r. 

 quinta post Valentini: donderdag 18-02-1406. 

 

BP 1184 f 279r 01 do 18-02-1406. 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit erut quitum. Testes Dordrecht et Gheel datum 

quinta post Valentini. 

 

BP 1184 f 279r 02 do 18-02-1406. 

Arnoldus zvw Margareta dvw Johannes Houbraken verkocht aan zijn oom 

Henricus Model zvw voornoemde Johannes Houbraken (1) een b-erfcijns van 50 

schelling paijment, een helft te betalen op de markt in Eersel na het 

octaaf van Pasen en de andere helft op de markt in Eersel half augustus, 

gaande uit (1a) een halve schuur in Eersel, (1b) een aangelegen tuin, (1c) 

een beemd van wijlen Johannes Hellemans, (1d) een streep lands die was van 

voornoemde Johannes Hellemans, welke cijns wijlen voornoemde Johannes 

Houbraken verworven had van Maria wv Stephanus van Eerssel, haar dochter 

Oda en Henricus Steenvoirt zv voornoemde Maria, (2) 19½ schelling paijment 

b-erfcijns, die kv Johannes van den Eijnde moeten betalen aan voornoemde 

Margareta, gaande uit een akker lands, gnd die ?Rompt, in Rijthoven, welke 

cijns aan voornoemde Arnoldus na erfdeling gekomen was. 

 

Arnoldus filius quondam Margarete filie quondam Johannis Houbraken 

hereditarium censum L solidorum pagamenti solvendum hereditarie mediatim 

(dg: in) in nundinis de Eerssel post octavas pasche et mediatim in 

nundinis de Eerssel in medio augusti (dg: solvendum q) ex dimidio horreo 

sito in Eerssel atque ex orto sibi adiacente atque ex prato quondam 

Johannis Hellemans atque ex strepa terre que fuerat dicti Johannis 

Hellemans quem censum dictus quondam Johannes Houbraken erga Mariam 

relictam quondam Stephani de Eerssel Odam eius filiam et Henricum 

Steenvoirt filium dicte Marie accquisierat (dg: et qui census dicto 

Arnoldo mediante) atque XIX #et dimidium# solidos pagamenti hereditarii 

census quos liberi Johannis van den Eijnde prefate Margarete solvere 

tenebantur annuatim ex quodam agro terre dicto die [?R]ompt sito in 

parrochia de Rijthoven et qui census dicto Arnoldo mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et eius coheredes cessit! in partem 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Model suo avunculo filio dicti 

quondam Johannis Houbraken promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279r 03 do 18-02-1406. 

Arnoldus Beijs verkocht aan Arnoldus Kermis alle goederen die aan Willelmus 

die Koc zv Johannes Bijeken van den Hezeacker zullen komen na overlijden 

van zijn vader Johannes Bijeken en na overlijden van de broers en zusters 

van voornoemde Willelmus, gelegen onder Haaren, welke goederen voornoemde 

Arnoldus gekocht had van voornoemde Willelmus. 
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Arnoldus Beijs omnia et singula bona que Willelmo die Koc filio Johannis 

Bijeken van den Hezeacker per mortem Johannis Bijeken sui patris atque de 

morte fratrum et sororum eiusdem Willelmi seu alterius eorundem 

successione advolvenda! fuerant quocumque locorum infra parrochiam de 

Haren consistentia sive sita que bona dictus Arnoldus erga Willelmum 

prefatum acquisierat emendo prout in litteris hereditarie (dg: Arnoldo) 

vendidit Arnoldo Kermis (dg: promittens) supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279r 04 do 18-02-1406. 

Gerardus Wouters soen verkocht aan Johannes zv Nijcholaus Coel Keelbreker ¼ 

deel dat aan hem behoort in een kamp, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westelbroec, tussen erfgoed van het klooster van Berna enerzijds en 

Bernerus zv Henricus Berniers soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed gnd Hoemberch, dit ¼ deel belast met 4 schelling gemeen paijment 

b-erfcijns. Voornoemde verkoper zal het ¼ deel de twee komende jaren 

bezitten voor voornoemde cijns die hij die twee jaar moet betalen. 

 

Solvit 3 grossos. 

Gerardus Wouters soen quartam partem ad se spectantem in quodam campo 

sito in parrochia de Berlikem ad locum dictum Westelbroec inter 

hereditatem (dg: me) monasterii de Berna ex uno et inter hereditatem 

Berneri filii Henrici Berniers soen ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem dictam Hoemberch (dg: et cum reliquo) ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio Nijcholai Coel Keelbreker promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor solidis communis 

pagamenti hereditarii (dg: -s) census ex (dg: -inde) dicta quarta parte 

solvendis hoc adiuncto quod dictus venditor predictam quartam partem ad 

spacium duorum annorum proxime futurorum possidet pro censu predicto per 

ipsum venditorem dictis duobus annis persolvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279r 05 do 18-02-1406. 

Henricus Keelbreker smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Keelbreker faber prebuit et reportavit. Teestes datum supra. 

 

BP 1184 f 279r 06 do 18-02-1406. 

Bartholomeus Ruijsen verkocht aan Mechtildis dv Johannes van Os wv Henricus 

Bije een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 14 lopen roggeland, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Henricus Ghiben soen enerzijds en Elizabeth wv Johannes 

Gerongs anderzijds, van welke 14 lopen voornoemde verkoper 8 lopen gekocht 

had van Henricus Keijser en Stephanus Wert en de resterende 6 lopen in 

pacht verkregen had van erfg vw Rodolphus Hals, belast met een b-erfpacht 

van 4 lopen rogge, gaande uit voornoemde 6 lopen. 

 

Bartholomeus Ruijsen (dg: filius quondam) hereditarie vendidit Mechtildi 

filie Johannis de Os relicte quondam Henrici Bije hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: dimidia modiata) #XIIII 

lopinatis# terre siliginee sita! in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Heze inter hereditatem Henrici Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Johannis Gerongs ex alio de quibus 

(dg: XIII) XIIII lopinatis terre dictus venditor octo lopinatas terre 

erga Henricum Keijser et (dg: h) Stephanum Wert (dg: et) emendo et 

reliquas sex lopinatas terre erga heredes quondam Rodolphi Hals ad pactum 

acquisierat ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis ex predictis sex lopinatis terre prius solvenda et 
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sufficientem facere. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 279r 07 do 18-02-1406. 

Ludekinus met den Ymen en Godefridus Boden soen beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv, 64 Franse kronen, met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Ludekinus met den Ymen et Godefridus (dg: Boi) Boden soen promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus LXIIII Vrancrijc cronen ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 279r 08 do 18-02-1406. 

Ghisbertus en Yda, nkvw Henricus van Dorhout, verkochten aan Danijel zvw 

Willelmus Biggen een stuk land, dat behoorde aan Metta dvw Arnoldus Biggen, 

in Veghel, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen voornoemde Danijel enerzijds 

en Heijlwigis dvw Johannes Moelner anderzjds, welk stuk land voornoemde 

Metta in haar testament vermaakt had aan voornoemde Ghisbertus en Yda 

{f.279v}. 

 

Ghisbertus et Yda pueri naturales quondam Henrici de Dorhout cum tutore 

peciam terre que ad Mettam filiam quondam Arnoldi Biggen pertinebat sitam 

in parrochia de (dg: H) Vechel ad locum dictum die Hoeve inter 

hereditatem Danijelis (dg: filius) filii quondam Willelmi Biggen ex uno 

et inter hereditatem Heijlwigis filie quondam Johannis Moelner ex alio 

(dg: ut dic) quam peciam terre dicta Metta in suo testamento legaverat 

Ghisberto et Yde predictis ut dicebat hereditarie vendiderunt Danijeli 

predicto promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda 

 

1184 f.279v. 

 quinta post Valentini: donderdag 18-02-1406. 

 sexta post Valentini: vrijdag 19-02-1406. 

 anno domini Mo CCCC sexto mense februarii XIX: vrijdag 19-02-1406. 

 

BP 1184 f 279v 01 do 18-02-1406. 

warandiam et obligationem deponere. Testes Lu et Jacobus datum quinta 

post Valentini. 

 

BP 1184 f 279v 02 do 18-02-1406. 

Arnoldus. 

 

BP 1184 f 279v 03 vr 19-02-1406. 

Theodericus van den Ackerbroec, Willelmus van den Broec en Petrus zv 

Wolterus Sijmons soen beloofden aan Eustatius van Hedichuijsen, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Lichtmis te leveren (1) 2 mud 5 zester 1 lopen rogge, Bossche maat, (2) 2½ 

mud 4 lopen rogge, maat van Nuenen. 

 

Theodericus van den Ackerbroec Willelmus van den Broec Petrus filius (dg: 

qu) Wolteri Sijmons soen promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda se daturos Eustatio de Hedichuijsen ad opus mense sancti spiritus 

in Busco ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum sex annorum #purificationis# duos modios quinque 

sextaria et unum lopinum siliginis mensure de Busco atque duos et 

dimidium modios (dg: siliginis) et quatuor lopinos siliginis mensure de 

Nuenen. Testes Gheel et Jacobus datum sexta post Valentini. 

 

BP 1184 f 279v 04 vr 19-02-1406. 

Voornoemde Theodericus van den Ackerbroec, Willelmus van den Broec en 

Petrus zv Wolterus Sijmons soen beloofden aan voornoemde Eustatius van 

Hedichuijsen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, gedurende 6 jaar, ingaande 
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heden, elk jaar met Allerheiligen te betalen (1) 7 pond 7 schelling 9 

penning oude pecunia, (2) 48 schelling 1 penning geld. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Eustatio ut supra ad spacium sex 

annorum predictorum anno quolibet omnium sanctorum septem libras et 

septem solidos et novem denarios antique pecunie atque XLVIII solidos et 

unum denarium monete. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279v 05 vr 19-02-1406. 

Johannes van Goerle zvw Johannes en Godefridus van Orthen beloofden aan de 

secretaris, tbv Anthonius van Montefija etc, 26 Franse kronen met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1406) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes van Goerle filius quondam Johannis et Godefridus de Orthen 

promiserunt indivisi super omnia mihi ad opus Anthonii de Montefija etc 

XXVI cronen Francie ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes Lu et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 279v 06 vr 19-02-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279v 07 vr 19-02-1406. 

Henricus Keijser ev Ermgardis dvw Theodericus zvw Johannes van Essche 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Petrus-Stoel te leveren, aan Theodericus zvw Johannes van 

Essche wolwever verkocht door Johannes van Derentheren, welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

Henricus Keijser maritus et tutor Ermgardis sue uxoris filie quondam 

Theoderici filii quondam Johannis de Essche hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in die beati 

Petri ad cathedram venditam Theoderico filio quondam Johannis de Essche 

textori laneorum a Johanne de Derentheren prout in litteris et quam nunc 

ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Gheel et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 279v 08 vr 19-02-1406. 

De gezusters Hilla en Gerarda, wettige dvw Gerardus Heijnen soen, en 

Johannes van den Wachtelberch ev Mechtildis dvw voornoemde Gerardus Heijnen 

soen verkochten aan Willelmus zvw voornoemde Gerardus Heijnen soen hun deel 

in een deel van de Vughterdijk, tussen de dijk van Arnoldus Mesmaker aan 

een eind en de dijk van Godescalcus van den Stoeck aan het andere eind, 

zoals dit deel van de dijk behoorde aan wijlen voornoemde Gerardus Heijnen 

soen en het aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. 

Hilla et Gerarda sorores filie legitime quondam Gerardi Heijnen soen cum 

tutore et Johannes van den Wachtelberch maritus et tutor Mechtildis sue 

uxoris filie dicti quondam Gerardi Heijnen soen totam partem et jus eis 

competentes in pecia aggeris Vuchtensis inter aggerem Arnoldi Mesmaker 

(dg: ex) cum uno fine et inter aggerem Godescalci van den Stoeck cum 

reliquo fine atque in attinentiis eiusdem (dg: an) pecie aggeris prout 

dicta pecia aggeris cum suis attinentiis ad dictum quondam Gerardum 

Heijnen soen spectare consuevit et eis de morte eiusdem quondam (dg: 

Johannis) #Gerardi# successione advoluta est ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo (dg: ?d) filio quondam Gerardi Heijnen soen predicti 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279v 09 vr 19-02-1406. 

Voornoemde gezusters Hilla en Gerarda, wettige dvw Gerardus Heijnen soen, 

en Johannes van den Wachtelberch ev Mechtildis dvw voornoemde Gerardus 

Heijnen soen verkochten aan hun voornoemde broer Willelmus zvw voornoemde 

Gerardus Heijnen soen hun deel in een huis, erf en tuin, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd op het Ruet, tussen wijlen hr Adam van Mierde 

priester enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan 

Paulus Heijnen soen, zoals dit huis, erf en tuin aan hen gekomen was na 

overlijden van hun voornoemde vader Gerardus. 

 

Solvit. 

Dicti venditores #partem et jus eis competentes in# domum! aream et ortum 

sit[is] in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum opt Ruet 

inter hereditatem quondam domini Ade de Mierde presbitri ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Pauli 

Heijnen soen prout ibidem siti sunt et eis de morte dicti quondam Gerardi 

eorum patris successione advoluti sunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Willelmo eorum fratri filio dicti quondam Gerardi 

promittentes indivisi ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 279v 10 vr 19-02-1406. 

Jacobus Kattellaer zvw Goeswinus Kattellaer verkocht aan Elizabeth dvw 

Gerardus van Rode wv Johannes Andries soen van Lennenshovel een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land gnd een eusel gnd een buente, in Boxtel, naast de 

plaats gnd an den Bosch, beiderzijds tussen erfgoed van Johannes Ruelkens 

soen en voornoemde verkoper, (2) een huis, erf en tuin van voornoemde 

verkoper, aldaar, naast voornoemde Johannes Ruelkens soen, reeds belast met 

de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

-. 

Jacobus Kattellaer filius quondam Goeswini Kattellaer hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Gerardi de Rode relicte quondam Johannis 

Andries soen de Lennenshovel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta een eusel dicta een bu#e#nte sita in 

parrochia de Bustel! juxta locum dictum an den Bosch inter hereditatem 

Johannis Ruelkens soen (dg: ex utroque) et dicti venditoris ex utroque 

(dg: inter hereditatem) latere adiacentem (dg: tendente cum uno fine ad 

hereditatem Godefridi) atque ex domo area et orto dicti venditoris sitis 

ibidem (dg: inter) juxta hereditatem dicti Johannis Ruelkens soen ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu fundi et hereditaria paccione unius 

modii siliginis prius exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 279v 11 vr 19-02-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (do 02-

02-1406), met 22 Franse kronen of de waarde, eventuele achterstallige 

termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van mr Godefridus en Jacobus, Rodolphus van den Sande en 

Walterus van Os. 

 

A. 

Et potest redimere infra spacium trium annorum festum purificationis (dg: 

proxime futurum) proxime preteritum sine medio sequentium cum XXII cronen 

Francie seu valore cum (dg: are) arrestadiis et paccione anni 

redemptionis presentibus in camera magistro Godefrido et Jacobo Rodolpho 

van den Sande et Waltero de Os (dg: a mense) anno domini Mo CCCC (dg: 
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quinto) sexto mense februarii XIX hora completorum vel quasi etc. 

 

 


