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1184 f.280r. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1406. 

 secunda post Valentini: maandag 22-02-1406. 

 

BP 1184 f 280r 01 za 20-02-1406. 

Nijcholaus zvw Johannes van Brabant: een stuk land, 1 zester 14 1/3 roede 

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

tussen Johannes zvw voornoemde Johannes enerzijds en {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Brabant peciam terre #unam 

sextariatam et XIIII virgatas et terciam partem unius virgate terre 

continentem# sitam infra libertatem de Busco ad locum dictum Dungen inter 

hereditatem Johannis filii dicti quondam Johannis ex uno et inter 

hereditatem. 

 

BP 1184 f 280r 02 za 20-02-1406. 

Nijcholaus zvw Johannes van Brabant verkocht aan Ghibo Keijot alias gnd 

Hadewigen soen een stuk land, 1 zester 14 1/3 roede groot, uit een akker 

gnd die Crommenacker, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, te weten het stuk land dat gelegen is tussen erfgoed van 

Johannes zvw voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde Nijcholaus en met het 

andere eind aan erfgoed van zijn voornoemde broer Johannes. Voornoemde 

Ghibo moet het stuk land met een afscheiding omheinen en omheind houden 

richting voornoemd erfgoed van Johannes zvw Johannes van Brabant. Als 

voornoemde Ghibo op het stuk land wil bouwen, dan zet hij die bouwsels 

dichter bij voornoemde weg, richting voornoemd erfgoed van Johannes dat aan 

het eind van voornoemd stuk land ligt, dan richting het erfgoed van 

voornoemde Nijcholaus. 

 

Duplicetur. Solvit Nijcholaus. 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Brabant peciam terre unam 

sextariatam XIIII virgatas et terciam partem unius virgate continentem 

#{in linker marge:} de quodam agro dicto die Crommenacker# sito infra 

libertatem opide! de Busco ad locum dictum Dungen #scilicet illam peciam 

terre que sita est# inter hereditatem Johannis filii dicti quondam (dg: 

Nijcholai) #Johannis# ex uno et inter communem plateam ex alio tendens 

cum uno fine ad hereditatem predicti Nijcholai et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Johannis sui fratris ut dicebat hereditarie vendidit 

Ghiboni (dg: Hadewigen) Keijot alias dicti! Hadewigen soen promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere tali 

conditione quod dictus Ghibo dictam peciam terre #laudabiliter# 

circumvallabit et circumvalla#r#e tenebitur perpetue per serpem! in 

latere versus (dg: h) dictam hereditatem dicti Johannis filii quondam 

Johannis de Brabant (dg: prout dictus Ghibo repromisit et super omnia 

dicto venditori repromisit) et quod #si# dictus Ghibo supra predictam 

peciam terre postmodum edificare voluerit quod tunc idem Ghibo huiusmodi 

edificia situabit aut situari faciet (dg: versus) propinquius #dicte 

platee# versus (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti Johannis ad 

finem dicte pecie terre sitam quam versus hereditatem dicti Nijcholai 

prout alter repromisit super omnia. Testes Lu et Jacobus datum sabbato 

post Valentini. 

 

BP 1184 f 280r 03 za 20-02-1406. 

Johannes van Middegael deed tbv voornoemde Ghibo afstand van het 

voornoemde. 
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{Ertussen geschreven}. 

Johannes de Middegael super premissis et jure ad opus dicti Ghibonis 

renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 280r 04 za 20-02-1406. 

Albertus gnd Abe zvw Albertus gnd Swart Abe verkocht aan Henricus van 

Merlaer een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus te 

betalen, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Loefoert, ter plaatse gnd die Aude Hove, tussen Paulus die Keijster 

enerzijds en Willelmus van Helen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan het kamp gnd die Kelre Camp. 

 

Albertus dictus Abe filius quondam Alberti dicti Swart Abe hereditarie 

vendidit Henrico de Merlaer hereditarium censum (dg: XX) XX solidorum 

monete solvendum hereditarie Lamberti ex pecia (dg: si) terre sita in 

parrochia de Berlikem ad locum die (dg: Aude) Loefoert in loco dicto die 

Aude Hove inter hereditatem Pauli die Keijster ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van Helen ex alio tendente a communi platea ad 

campum dictum die Kelre Camp ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et (dg: aliam obligationem deponere) sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 280r 05 ma 22-02-1406. 

Henricus van Uden zvw Wellinus Verner verklaarde dat Godefridus van Zeelst 

zv Johannes hem al het geld betaald heeft dat voornoemde Godefridus hem 

verschuldigd was wegens het huis1 en erf van wijlen voornoemde Wellinus, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

Henricus van Uden filius quondam Wellini Verner (dg: et Luijta) palam 

recognovit sibi per Godefridum de Zeelst filium Johannis fore satisfactum 

de tota pecunia sibi competente aut quam dictus Godefridus eidem Henrico 

(dg: s) tenebatur occacione domus et aree dicti quondam Wellini site in 

Busco in vico Orthensi clamans inde quitum. Testes Lu et Heijme datum 2a 

post Valentini. 

 

BP 1184 f 280r 06 ma 22-02-1406. 

Jacobus Coptiten verklaarde dat voornoemde Godefridus van Zeelst zv 

Johannes hem een zekere hoeveelheid geld heeft betaald, die afgelopen 

Kerstmis (vr 25-12-1405) vervallen was van een zekere som gelds, die 

voornoemde Godefridus aan voornoemde Jacobus beloofd had in een 

schepenbrief van Den Bosc. 

 

Jacobus (dg: Tijt) Coptiten palam recognovit sibi fore satisfactum per 

dictum Godefridum de (dg: tali pecunie somma) !de #certa# quota (dg: sibi 

competente et) pecunie que sibi provenit in festo nativitatis Domini 

#proxime preterito# de certa somma pecunie quam dictus Godefridus prefato 

(dg: God) Jacobo promiserat in litteris scabinorum de Busco. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 280r 07 ma 22-02-1406. 

Rijxkinus Trulliart beloofde aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 9½ 

Engelse nobel en 27 gemene plakken of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

11-04-1406) te betalen. 

 

Rijxkinus Trulliart promisit super omnia Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont novem et dimidium Engels nobel et XXVII (dg: p) 

gemeijn placken seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

                         
1 Zie ← BP 1184 f 148r 06 vr 19-06-1405, verkoop van mogelijk dit huis. 
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BP 1184 f 280r 08 za 20-02-1406. 

Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees ev Katherina wv Henricus van 

Aken kramer droeg over aan Heijlwigis van Hullenbroec wv Lambertus van den 

Hoeven een hofstad2, in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgooed van 

wijlen Yda van den Hoevel enerzijds en Metta dvw Elizabeth van Huesden 

anderzijds, welke hofstad Henricus van Aken zvw Gerardus van Aken in cijns 

verkregen had van Henricus zvw Henricus Leijdecker, en welke hofstad met de 

gebouwen erop nu aan voornoemde Theodericus behoort, belast met 

b-erfcijnzen, geschat op een totaal van 5 pond geld. 

 

Theodericus Mijnnemere filius quondam Johannis de Hees maritus et tutor 

Katherine sue uxoris relicte quondam Henrici de Aken institoris 

domistadium quoddam situm in Busco in vico dicto communiter Gorterstraet 

inter hereditatem quondam Yde van den Hoevel ex uno et inter hereditatem 

Mette filie quondam Elizabeth de Huesden ex alio quod domistadium 

Henricus de Aken filius quondam Gerardi de Aken erga Henricum filium 

quondam Henrici Leijdecker ad censum acquisierat prout in litteris et 

quod domistadium predictum simul cum edificiis in ipso consistentibus 

predictus Theodericus nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

(dg: Heijlwighi) Heijlwigi van Hullenbroec relicte quondam Lamberti van 

den Hoeven cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

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

dicti quondam dicti Henrici de Aken) #ex parte sui et heredum dicti 

quondam Henrici de Aken# deponere exceptis censibus hereditariis ad 

summam quinque librarum monete estimatis exinde de jure solvendis. Testes 

Dordrecht et Lu datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1184 f 280r 09 za 20-02-1406. 

Lambertus die Ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Lambertus die Ridder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 280r 10 za 20-02-1406. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Straten ev Guedeldis dvw 

Gibo Keijot droeg over aan Ghibo Keijot alias gnd Hadewigen soen de helft 

van een stuk land, dat 5 lopen groot is, gnd sLeeuwen Hoveken, in het 

gebied van Herlaer, tussen Johannes Wellens enerzijds en voornoemde Ghibo 

Keijot alias gnd Hadewigen soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed gnd Dodebroec, zoals afgepaald. 

 

Henricus van Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs van Straten 

#maritus et tutor Guedeldis filie quondam Gibonis Keijot# medietatem 

pecie terre quinque lopinos terre continentis #dictam! sLeeuwen Hoveken# 

site in territorio de Herlaer (dg: ad lo) inter hereditatem Johannis 

Wellens ex uno et inter hereditatem Ghibonis Keijot alias dicti Hadewigen 

soen ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem dictam Dodebroec prout 

ibidem palata est ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# 

dicto Ghiboni promittens super omnia (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Gheel datum 

sabbato post Valentini. 

 

BP 1184 f 280r 11 za 20-02-1406. 

Johannes Koijt zvw Johannes Koijt van Venloen en zijn kinderen Hermannus, 

Walterus en Katherina verkochten aan Eustacius van Hedechusen, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, het recht van weg om te gaan met karren en beesten 

vanaf de gemene weg in Venloen over de misse en erfgoederen van 

eerstgenoemde Johannes die daar in Venloen liggen tot aan een erfgoed van 

                         
2 Zie ← BP 1184 f 198v 06 vr 02-10-1405, Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees ev 
Katherina wv Henricus van Aken kramer had de hofstad overgedragen aan Rutgherus zvw Rutgherus 

Moelner van Zonne. Kennelijk is inmiddels de hofstad weer van hem. 
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voornoemd Geefhuis, in Venloen, gnd des Heijligeest Heijcamp. 

 

Johannes Koijt filius quondam Johannis #Koijt# de (dg: Lo) Venloen 

Hermannus Walterus et Katherina liberi primodicti Johannis cum tutore 

plenum !viandi eundi redeundi cum curru et bestiis (dg: ac alias) a 

communi platea sita in Venloen per et ultra fijmarium (dg: primodicti 

Johannis) et hereditates primodicti! sitas ibidem in parrochia de Venloen 

usque ad hereditatem mense sancti spiritus in Busco sitam in dicta 

parrochia dictam communiter des Heijligeest Heijcamp ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Eustacio de Hedechusen ad opus dicte mense 

promittentes indivisi (dg: super) cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Dordrecht et Gheel datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1184 f 280r 12 za 20-02-1406. 

Rodolphus Buc zvw Lambertus Buc droeg over aan Johannes van Donckersvoert 

zvw Johannes zijn deel in (1) erfgoederen van wijlen voornoemde Lambertus, 

in Beek bij Arle, tussen een gemene weg enerzijds en Everardus Mijs soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de heid, (2) 

erfgoederen van wijlen voornoemde Lambertus, onder Beek bij Arle, welke 

erfgoederen aan voornoemde Rodolphus gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Lambertus en zijn vrouw Aleijdis, ouders van vooornoemde 

Rodolphus. 

 

Solvit. 

Rodolphus Buc filius quondam Lamberti Buc totam partem et jus sibi 

competentes in (dg: quibuscumque) hereditatibus dicti quondam (dg: 

Rodolphi) #Lamberti# sitis in parrochia de Beke prope Arle inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Everardi Mijs soen ex alio 

tendentibus a communi platea retrorsum ad mericam atque in quibuscumque 

hereditatibus dicti quondam Lamberti infra dictam parrochiam sitis prout 

huiusmodi hereditates dicto Rodolpho de morte dicti quondam Lamberti et 

quondam Aleijdis sue uxoris parentum dicti Rodolphi successione (dg: 

fuerant) advolute sunt ut dicebat hereditarie suppportavit Johanni van 

Donckersvoert filio quondam Johannis promittens super omnia ratam !et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.280v. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis februarii die XXV: donderdag 25-02-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 in profesto Mathije: dinsdag 23-02-1406. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis februarii die XXV: donderdag 25-02-1406. 

 

BP 1184 f 280v 01 za 20-02-1406. 

Reijmboldus van Geffen ev Elizabeth dv Willelmus Mijnnemere droeg over aan 

Johannes van Amerzoijen 14 oude schilden van een lijfrente van 7 oude 

schilden, die voornoemde Elizabeth gekocht had van de stad Den Bosch, te 

weten zoals deze lijfrente de komende twee jaar zal verschijnen. {Niet 

afgewerkt contract3}. 

 

-. 

Reijmboldus van Geffen maritus et tutor Elizabeth filie legitime Willelmi 

Mijnnemere #XIIII aude scilde# vitalis pensionis septem aude scilde quam 

dicta Elizabeth erga opidum de Busco ad eius vitam emendo acquisierat 

prout in litteris de vero sigillar... legitime (dg: supportavit Johanni 

van Amerzoijen) ab eodem ad spacium (dg: duorum annorum datam presentium 

                         
3 Voor afgewerkt contract, zie BP 1184 f 328r 05 do 29-04-1406. 
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sine medio sequentium possidend) scilicet prout huiusmodi pensio 

proveniet infra duos annos datam presentium sine medio sequentium 

legitime supportavit Johanni de Amerzoijen. Testes. 

 

BP 1184 f 280v 02 za 20-02-1406. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Zebertus die Dorre verkocht aan Ghibo Wouters soen 

van den Dungen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 1 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd aen Sceelenstraet, naast de hofstad gnd Rovers Hostat, tussen 

Rodolphus Ghiben soen enerzijds en Lambertus Heze anderzijds, reeds belast 

met 6 schelling gemeen paijment. 

 

Nijcholaus dictus #Coel# filius quondam Zeberti die Dorre hereditarie 

vendidit Ghiboni Wouters soen van den Dungen hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex uno jugere terre 

sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum aen Sceelenstraet 

juxta domistadium dictum Rovers Hostat inter hereditatem Rodolphi Ghiben 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi Ghene) Lamberti Heze ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et (dg: obligationem) 

aliam obligationem deponere exceptis sex solidis census communis 

pagamenti et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Lu datum sabbato 

post Valentini. 

 

BP 1184 f 280v 03 do 25-02-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (do 02-

02-1406), met 20 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus 

Houtappel, Willelmus van Haren en Godefridus Sijmons soen. 

 

Duplicetur. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XX novis Gelre gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato et cum arrestadiis si que fuerint et cum (dg: 

pa) censu anni redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

februarii die XXV hora vesperarum presentibus Arnoldo Houtappel Willelmo 

de Haren et Godefrido Sijmons soen. 

 

BP 1184 f 280v 04 za 20-02-1406. 

Sophija wv Baudewinus zvw Ghisbertus zvw Walterus van Vucht droeg over aan 

haar zoon Willelmus, tbv hem en Walterus, Wolterus, Ghibo, Jacobus, 

Baudewinus, Otta en Bertha, kv voornoemde Sophija en wijlen Baudewinus, 

haar vruchtgebruik in 1 morgen land van wijlen Albertus Loze, in het gebied 

van Meerwijk, in de hoeve gnd die Loefvoertsche Hoeve, tussen wijlen 

Gerardus Neve enerzijds en Henricus van Lare en Johannes Loze anderzijds, 

aan voornoemde Ghisbertus zvw Walterus van Vucht verkocht door Paulus zv 

Everardus zv Paulus. 

 

Sophija relicta quondam Baudewini #filii quondam Ghisberti filii quondam 

Walteri de Vucht# (dg: Otten soen) cum tutore usufructum sibi competentem 

in (dg: uno) uno jugere terre (dg: sito in parrochia) quondam Alberti 

Loze sito in territorio de Merewijc in manso dicto die Loefvoertsche 

Hoeve inter hereditatem quondam Gerardi Neve et inter hereditatem Henrici 

de Lare et Johannis Loze vendito dicto Ghisberto filio quondam Walteri de 

Vucht a Paulo filio Everardi filii Pauli prout in litteris legitime 

supportavit Willelmo suo filio ad opus sui et ad opus Walteri Wolteri 

#Ghibonis# Jacobi Baudewini Otte (dg: -onis) et Berthe liberorum dictorum 

Sophije et quondam Baudewini promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Dordrecht et Lu datum sabbato post Valentini. 
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BP 1184 f 280v 05 do 04-03-1406. 

Voornoemde Willelmus, Ghibo en Bertha, en Johannes Weijgherganc ev 

voornoemde Otta verkochten aan Ambrosius Jans soen, tbv zijn moeder 

Heijlwigis wv Johannes Gertruden soen, voornoemde morgen land. Walterus, 

Jacobus en Baudewinus, minderjarige kv voornoemde Sophia en wijlen 

Baudewinus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Dicti Willelmus (dg: Walterus) Ghibo (dg: Jacobus) et Bertha cum tutore 

et Johannes Weijgherganc maritus et tutor legitimus dicte Otte sue uxoris 

dictum juger terre hereditarie vendiderunt Ambrosio Jans soen ad opus 

Heijlwigis sue matris relicte quondam Johannis Gertruden soen 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dictorum quondam Ghisberti et quondam Baudewini et suorum heredum 

deponere et quod ipsi #Walterum et Jacobum# Baudewinum (dg: filium) 

#liberos# dictorum Sophie et quondam Baudewini super premissis et jure 

dum ad annos pubertatis pervenerint facient renunciare. Testes Jorden et 

Gheel datum #quinta post invocavit#. 

 

BP 1184 f 280v 06 di 23-02-1406. 

Johannes zvw Gerardus Cuper van Best gaf uit aan Arnoldus gnd Yrrebout nzvw 

Arnoldus zvw hr Henricus Daneels soen priester een stuk land, in Oirschot, 

in de herdgang van Best, tussen Johannes van Huerne enerzijds en Mijchael 

Beltkens anderzijds, strekkend vaaf de gemene weg tot aan Henricus 

Scoenmaker; de uitgifte geschiedde voor 15 penning grondcijns die hr 

Willelmus van Aa ridder beurt, en thans voor een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

Solvit Johannes. Solvit Arnoldus {met boogje naar 06 en 10}. 

Johannes filius quondam Gerardi Cuper de Best peciam terre sitam in 

parrochia de Oerscot in pastoria de Best inter hereditatem Johannis de 

Huerne ex uno et inter hereditatem Mijchaelis Beltkens ex alio tendentem 

a communi platea ad hereditatem Henrici Scoenmaker ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo dicto Yrrebout filio (dg: quondam Arnoldi) 

naturali quondam Arnoldi filii domini quondam Henrici Daneels soen 

presbitri ab eodem hereditarie possidendam pro XV denariis (dg: antiqui 

census quos) census domini fundi quos dominus Willelmus de Aa miles 

exinde (dg: solvendos) habet (dg: dandis) ut dicebat dandis etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oerscot danda 

sibi ab alio purificationis et in parrochia de Oerscot tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: ..) !ad repromisit. Testes Gheel et Heijme 

datum in profesto Mathije. 

 

BP 1184 f 280v 07 di 23-02-1406. 

(dg: Mijchael van den Velde vernaderde in aanwezigheid van voornoemde 

Arnoldus gnd Yrrebout en behield). 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Mijchael van den Velde in presentia Arnoldi prebuit et obtinuit. 

Testes alter). 

 

BP 1184 f 280v 08 di 01-04-1406. 

Mijchael van den Velde beloofde aan voornoemde Johannes zvw Gerardus Cuper 

van Best 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, voor 2/3 deel te bealen na 

maning en voor 1/3 deel met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406). 

 

Solvit. 

(dg: dictus Arnoldus) #Mijchael van den Velde# promisit super omnia dicto 

Johanni XXIIII #nu# gulden monete Gelrie seu valorem (dg: ad) pro duabus 

terciis partibus #ad monitionem# (dg: ad Letare) et pro reliqua tercia 
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parte nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos (dg: testes datum 

supra) #Testes Jorden et Gheel datum quinta post judica#. 

 

BP 1184 f 280v 09 di 01-04-1406. 

Voornoemde Arnoldus gnd Yrrebout droeg voornoemd stuk land over aan 

Mijchael van den Velde. 

 

{Ertussen geschreven; direct achter het vorige contract}. 

Dictus Arnoldus predictam peciam terre hereditarie supportavit dg: 

Arnoldo) Mijchaeli van den Velde promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 280v 10 di 23-02-1406. 

Mijchael van den Velde vernaderde in aanwezigheid van voornoemde Arnoldus 

Yrrebout; de ander erkende het naderrecht, dwz hij droeg niet over. 

 

Solvit. 

Mijchael van den Velde in presentia dicti Arnoldi Yrrebout prebuit et 

alter recognovit eidem jus proximitatis scilicet non supportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 280v 11 do 25-02-1406. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus Ghiben soen, verkochten aan 

Gerardus van Hal zvw Johannes Gerijts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 stukken 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1) die Vroenacker, tussen 

erfgoed gnd Scoenvoets Lant enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) die 

Laeracker, tussen kinderen van den Venne enerzijds en Engbertus Rolofs soen 

anderzijds, (3) die Paelacker, tussen Jacobus van Laerhoven enerzijds en 

Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Engbertus van den 

Odeveer Rijt. 

 

Ghibo et Johannes fratres liberi quondam Lamberti Ghiben soen hereditarie 

vendiderunt Gerardo van Hal filio quondam Johannis Gerijts soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre 

dicta die) tribus peciis terre sitis in parrochia de Haren ad locum 

dictum Beilver quarum una die Vroenacker inter hereditatem dictam 

Scoenvoets Lant ex uno et inter communitatem ex alio altera die Laeracker 

inter hereditatem liberorum van den Venne ex uno et inter hereditatem 

Engberti Rolofs soen ex alio et tercia die Paelacker nuncupantur inter 

hereditatem Jacobi de Laerhoven ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Nijcholai de Laerhoven ex alio (dg: prout) site sunt ut dicebant 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis ipsi domino duci et 

hereditaria paccione unius modii siliginis Engberto van den Odeveer Rijt 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Heijm 

datum (dg: in cra) quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 280v 12 do 25-02-1406. 

En zij, of een van hen, kunnen terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407), met 25 Hollandse gulden geld van 

wijlen graaf Willelmus of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en 

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

van de broers Petrus en Judocus, kvw Johannes Engelberen soen. 

 

Et poterunt ipsi vel eorum alter redimere ad spacium trium annorum (dg: 

prox) festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum (dg: ..) XXV Hollant gulden (dg: ve) monete 

ducis quondam Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et 
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cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

sexto mensis februarii die XXV hora !presentibus Petro et Judoco 

fratribus liberis quondam Johannis Engelberen soen. 

 

1184 f.281r. 

 secunda post invocavit: maandag 01-03-1406. 

 

BP 1184 f 281r 01 ma 01-03-1406. 

De broers Petrus en Judocus, kvw Johannes Enghelberen soen, maakten een 

erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Petrus kreeg (1) de helft van een kamp, dat 20 morgen groot is, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Lofart, tussen kvw Alardus van Cloechoven 

enerzijds en Zegherus Rutten soen anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde kvw Alardus van Cluechoven, (2) de helft van een stuk land gnd 

moer dat ligt in de andere helft van voornoemd kamp, (3) de helft van een 

kamp, gelegen deels in Berlicum, ter plaatse gnd Lofart, en deels in 

Rosmalen, tussen wijlen hr Henricus Buc priester enerzijds en wijlen 

Lambertus Drinchellinc anderzijds, over welk kamp een steeg loopt, te weten 

de helft en iets meer naast wijlen voornoemde hr Henricus, (4) de helft van 

een akker, minus 3 voeten, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefoertsche Hoeve, 

aan het eind van laatstgenoemd kamp, tussen wijlen voornoemde hr Henricus 

enerzijds en laatstgenoemd kamp anderzijds, te weten de helft naast wijlen 

voornoemde hr Henricus, minus voornoemde 3 voeten in de breedte ter lengte 

van voornoemd stuk af te meten, (5) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Loefoertsche Hoeve, tussen wijlen voornoemde hr Henricus enerzijds en 

Barnerus Jans soen anderzijds, (6) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Loefoertsche Hoeve, tussen wijlen voornoemde hr Henricus enerzijds en 

Weijndelmodis wv Johannes van den Berge en haar kinderen anderzijds. 

Voornoemde Petrus moet hieruit betalen (a) 11 pond geld erfcijns uit een 

b-erfcijns van 24 pond die gaat uit het als eerste gennoemde kamp, (b) de 

helft van een b-erfpacht van 10 lopen rogge, die voornoemde broers moeten 

leveren aan Albertus Cleijs soen en zijn broer Henricus, (c) de helft van 

12 penningen cijns aan de heer van Helmond, (d) de helft van een b-erfpacht 

van 10 zester rogge, die voornoemde broers moeten leveren aan hun broer 

broeder Johannes of aan het klooster van Eijmsteijn. Nadat de turf 

afgegraven is van voornoemde helft van het moer, zal de ondergrond behoren 

aan voornoemde Judocus. 

 

Petrus et Judocus fratres liberi quondam Johannis Enghelberen soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad ipsos (dg: ad) ut dicebant spectantibus mediante qua divisione (dg: 

quod) medietas cuiusdam campi #XX jugera continentis# siti in parrochia 

de Berlikem ad locum dictum Lofart inter hereditatem liberorum quondam 

Alardi de Cloechoven ex uno et inter hereditatem Zegheri Rutten soen ex 

alio scilicet illa medietas que sita est contigue juxta dictam 

hereditatem dictorum liberorum quondam Alardi de Cluechoven atque 

medietas terre dicte (dg: venne) moer consistentis in reliqua medietate 

dicti campi item (dg: me) medietas (dg: cens) cuiusdam campi siti 

#partim# in parrochia et loco predictis #et partim in parrochia de 

Roesmalen# inter hereditatem domini quondam Henrici Buc presbitri ex uno 

et inter hereditatem quondam Lamberti Drinchellinc per quem campum 

transit quadam stega scilicet illa medietas et modicum plus que sita est 

contigue juxta predictam hereditatem dicti (dg: di) quondam domini 

Henrici atque medietas cuiusdam agri (dg: tria mod) #minus tribus 

pedatis# siti #in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Loefoertsche 

Hoeve# ad finem jamdicti campi (dg: scilicet illa) inter hereditatem 

dicti quondam domini Henrici ex uno et inter (dg: prat) jamdictum campum 

ex alio (dg: atque) scilicet illa medietas que sita est contigue juxta 

predictam hereditatem dicti quondam domini Henrici #minus tribus pedatis 

predictis in latitudine ad longitudinem dicte pecie terre mensurando# 

(dg: atque tres pedate relique medietatis) item pecia terre sita in 
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parrochia #de Roesmalen# et loco predictis inter hereditatem dicti 

quondam domini Henrici ex uno et inter hereditatem Barneri Jans soen ex 

alio atque pecia terre sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti quondam domini Henrici ex uno et inter hereditatem 

Weijndelmodis relicte quondam Johannis van den Berge et eius liberorum ex 

alio ut dicebant predicto Petro cesserunt in partem ut alter recognovit 

super quibus etc promittens super omnia ratam servare (dg: ad) et 

obligationem ex parte sui deponere additis conditionis sequentibus primo 

quod dictus (dg: Judocus) #Petrus# solvet #XI# (dg: XIII) libras 

hereditarii census monete de quodam censu XXIIII librarum qui census 

XXIIII librarum ex primodicto campo est solvendus atque medietatem 

hereditarie paccionis X lopinorum siliginis quam (dg: censum p) paccionem 

dicti fratres solvere tenentur Alberto Cleijs soen et Henrico suo fratri 

atque medietatem XII denariorum census domino de Helmont (dg: ex) 

solvendorum atque medietatam hereditarie paccionis X sextariorum 

siliginis quam paccionem dicti fratres solvere tenentur fratri Johanni 

eorum fratri aut conventui de Eijmsteijn sic quod predicto (dg: Petro) 

#Judoco# suo fratri dampna exinde non eveniant in futurum ut (dg: alter 

#Judocus#) super omnia promisit hoc adiuncto quod postquam cespites de 

predicta reliqua medietate ad dictum (dg: Judocum) #Petrum# spectante 

campi predicti (dg: dampna exinde non eveniant in futurum ut dictus 

Judocus super omnia repromisit) fuerint fossati quod tunc fundus predicte 

terre moer vocate pertinebit Judoco predicto. Testes Jorden et Lu datum 

secunda post invocavit. 

 

BP 1184 f 281r 02 ma 01-03-1406. 

Voornoemde Judocus zvw Johannes Enghelberen soen kreeg (1) de andere helft 

van voornoemd kamp, minus de helft van voornoemd moer, te weten de helft 

naast voornoemde Zegerus Rutten soen, (2) de andere helft van voornoemd 

kamp, iets minder, tussen hr Henricus Buc priester enerzijds en wijlen 

Lambertus Drinchellinc anderzijds, te weten de helft, iets minder, naast 

wijlen voornoemde Lambertus, (3) de andere helft van voornoemde akker, 

vermeerderd met de drie voeten, zoals gezegd, te weten de helft naast 

laatstgenoemd kamp, (4) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Loefoertsche Hoeve, tussen wijlen hr Henricus Buc enerzijds en Goeswinus 

Emonts soen anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde hr 

Henricus enerzijds en Weijndelmoedis wv Johannes Arts soen en haar kinderen 

anderzijds, (6) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefoertsche 

Hoeve, tussen wijlen voornoemde hr Henricus enerzijds en Barnerus zvw 

Johannes van den Yvenlaer anderzijs, (7) 1/6 deel van een kamp, gnd 

Rentmeesters Camp, in Berlicum, ter plaatse gnd Lofoert. Voornoemde Judocus 

zal hieruit betalen (a) 13 pond geld erfcijns uit voornoemde b-erfcijns van 

24 pond, (b) de helft van voornoemde b-erfpacht van 10 lopen rogge, (c) de 

helft van voornoemde 12 penning cijns aan de heer van Helmond, (d) de helft 

van voornoemde b-erfpacht van 10 zester rogge, (e) 1/6 deel van 14 oude 

groten gaande uit voornoemd kamp gnd des Rentmeesters Camp. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas (dg: dc) predicti campi minus 

tamen medietate predicta dicte hereditatis moer vocate scilicet illa 

medietas dicti campi que sita est versus hereditatem dicti Zegeri Rutten 

soen item reliqua medietas dicti campi et modicum minus siti inter 

hereditatem domini Henrici Buc presbitri et inter hereditatem quondam 

Lamberti Drinchellinc scilicet illa medietas (dg: q) modicum minus que 

sita est versus hereditatem dicti quondam Lamberti item reliqua medietas 

dicti agri magis tamen tribus pedatis #ut dictum est# scilicet illa 

medietas que sita est versus jamdictum campum item pecia terre sita in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem domini quondam Henrici Buc 

ex uno et inter hereditatem Goeswini Emonts soen ex alio item pecia terre 

sita ibidem inter hereditatem jamdicti domini Henrici ex uno et inter 

hereditatem Weijndelmoedis relicte quondam Johannis Arts soen et eius 

liberorum ex alio item pecia terre sita in parrochia et loco jamdictis 
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inter !dicti domini quondam Henrici ex uno et inter hereditatem Barneri 

filii quondam Johannis van den Yvenlaer ex alio item sexta (dg: ?prius) 

pars cuiusdam campi #dicti Rentmeesters Camp# siti in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum Lofoert ut dicebant dicto Judoco cesserunt in 

partem ut alter recognovit super quibus etc promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali conditione quod dictus 

Judocus solvet XIII libras hereditarii census monete de predicto 

hereditario censu XXIIII librarum atque medietatem #dicte# hereditarie 

paccionis X lopinorum siliginis atque medietatem dictorum XII denariorum 

census domino de Helmont atque medietatam dicte hereditarie paccionis X 

sextariorum siliginis atque sextam partem XIIII auder groet solvendorum 

ex campo predicto des Rentmeesters Camp vocato quod dicto Petro dampna 

exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 281r 03 ma 01-03-1406. 

Voornoemde Judocus zvw Johannes Enghelberen soen verkocht aan Arnoldus van 

den Berge zvw Johannes van den Berghe een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde helft van de akker 

vermeerderd met 3 voeten, die hem ten deel gevallen was. 

 

Dictus Judocus hereditarie vendidit Arnoldo van den Berge filio quondam 

(dg: Bogardi) #Johannis# van den Berghe hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex dicta medietate dicti 

agri (dg: sibi in partem cessa) magis tribus pedatis sibi in partem cessa 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.281v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 

BP 1184 f 281v 01 do 25-02-1406. 

Rodolphus Rover Vos en Udemannus zvw Godefridus van Gempe beloofden aan 

Rutgherus zvw Willelmus Sijkens soen 400 lichte schilden, 12 gemene plakken 

voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

(dg: Ru) Rodolphus Rover Vos (dg: promisit super omnia Rutgh) et (dg: Ude 

j) Udemannus filius quondam Godefridi de Gempe promiserunt indivisi super 

omnia Rutghero filio quondam Willelmi Sijkens soen (dg: promiserunt 

indivisi super omnia) CCCC licht scilde XII gemeijn placken pro !quondam 
!gulden computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Jorden 

et Heijm datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 281v 02 do 25-02-1406. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen droeg over aan Gerardus Vilt, tbv Agnes 

en Elizabeth, ndv mr Johannes Mersman, een b-erfcijns van 20 schelling, die 

Johannes Reijmbouts soen met Kerstmis moet betalen aan voornoemde Henricus, 

gaande uit een hofstad in Oss, ter plaatse gnd op Ussen, tussen Walterus 

van Os enerzijds en een gemene weg anderzijds. Zou een van voornoemde 

dochters overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat haar deel naar de 

ander als die leeft en anders naar de wettige kv de ander. De dochters 

hebben de bevoegdheid de cijns te verkopen en erover te beschikken. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen hereditarium censum XX 

solidorum quem Johannes Reijmbouts soen solvere tenetur dicto Henrico 

#hereditarie# nativitatis Domini ex domistadio sito in parrochia de Os ad 

locum dictum op Ussen inter hereditatem Walteri de Os ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit Gerardo Vilt ad opus Agnetis et Elizabeth filiarum naturalium 

(dg: quo) magistri Johannïs Mersman promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere hoc adiuncto si aliqua dictarum 

filiarum decesserit absque prole legitima quod tunc pars ipsius 
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decedentis censu! predicti ad alteram earum si vixerit alioquin ad eius 

liberos (dg: devo) legitimos devolvetur et succedat (dg: hoc) salvis 

tamen dictis filiabus potestate vendendi censum predictum et de ipso ad 

eorum beneplacitum disponendi. Testes Johannes et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 281v 03 do 25-02-1406. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Weijlen soen droeg over aan voornoemde 

Gerardus Vilt, tbv Agnes en Elizabeth, ndv mr Johannes Mersman, 4 lopen 

rogge, Bossche maat, b-erfpacht, die Henricus zv Johannes van den Noetboem 

met Kerstmis moet leveren aan eerstgenoemde Henricus, gaande uit ½ morgen 

heideland, in Oss, ter plaatse gnd die Heijtwijc, tussen Yda van Keijnsel 

enerzijds en Johannes van der Graft anderzijds. Met voorwaarde als 

hierboven. 

 

Dictus Henricus quatuor lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure 

de Busco quos Henricus filius (dg: qu) Johannis van den Noetboem solvere 

tenetur (dg: dci) primodicto Henrico hereditarie (dg: p) nativitatis 

Domini ex dimidio jugere terre mericalis sito in parrochia de Os ad locum 

dictum die Heijtwijc inter hereditatem Yde de Keijnsel ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Graft ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Gerardo ad opus dictarum filiarum promittens ut supra 

addita conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 281v 04 do 25-02-1406. 

Theodericus Pauweter ev Elizabeth dvw Egidius van Antwerpen droeg over aan 

voornoemde Gerardus Vilt, tbv Agnes en Elizabeth, ndv mr Johannes Mersman, 

twee stukken land, in Oss, (1) ter plaatse gnd Rodenvelt, ter plaatse gnd 

des Greven Cloet, tussen mr Johannes Mersman enerzijds en Johannes Wijthen 

anderzijds, (2) achter de plaats gnd die Borch, ter plaatse gnd Lovelt, 

tussen voornoemde mr Johannes enerzijds en hr Franco Hoefsleger priester 

anderijds. Met voorwaarde als hierboven. 

 

Theodericus Pauweter maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Egidii van Antwerpen (dg: peciam terre sitam) duas pecias 

terre sitas in parrochia de Os quarum una ad locum dictum Rodenvelt (dg: 

ad) in loco dicto des Greven Cloet inter hereditatem magistri Johannis 

Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis Wijthen ex alio et altera 

retro locum dictum die Borch in loco dicto Lovelt inter hereditatem dicti 

magistri Johannis ex uno et inter hereditatem domini Franconis Hoefsleger 

#presbitri# ex alio site sunt ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Gerardo ad opus Agnetis et Elizabeth predictarum promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere addita conditione ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 281v 05 do 25-02-1406. 

Ghisbertus zvw Petrus Guedens soen van Groet Lijt verkocht aan Elizabeth wv 

Willelmus van Hees ¼ deel van een erfgoed gnd een geslach, in Groot Lith, 

in de Grote Wert, naast Ywanus zvw Jacobus Colnen soen, van welk erfgoed 

het resterende ¾ deel behoort aan voornoemde Elizabeth, belast met een 

cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 

 

(dg: Sophija relicta) Ghisbertus filius quondam Petri Guedens soen van 

Groet Lijt (dg: quandam) #quartam# partem hereditatis (dg: dictam een 

huijsdeel) #dicte een geslach# site (dg: -am) in parrochia de Groet Lijt 

in magna insula (dg: inter ..) #{in linker marge:} juxta# hereditatem 

Ywani filii quondam Jacobi Colnen soen de qua hereditate (dg: eenn) een 

geslach vocata relique (dg: medietas) tres quarte partes ad Elizabeth 

relictam quondam Willelmi de Hees pertinent ut dicebat hereditarie 

vendidit dicte Elizabeth promittens super omnia (dg: ratam) warandiam et 

obligationem deponere excepto censu capitulo sancti Lamberti Leodiensis 
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exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 281v 06 do 25-02-1406. 

Walterus Terlinc beloofde aan Willelmus van Ouden vanaf nu te zullen 

leveren een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Petrus Lanen soen 

eertijds verkocht had aan wijlen Arnoldus Avemarij, zó het stuk land gnd 

Ver Heijlwigen Hoff, dat aan voornoemde Willelmus behoort, en dat deels 

akkerland is en deels beemd, in Nuenen, naast de plaats gnd die Beke, 

daarvan geen schade heeft. 

 

Solvit. 

Walterus Terlinc promisit super omnia Willelmo de Ouden quod ipse 

hereditariam paccionem unius modii siliginis #{in rechter marge:} 

mensure# #{in linker marge:} de Busco# quam Petrus (dg: filius qu) Lanen 

soen pridem vendiderat Arnoldo quondam Avemarij ut dicebat exnunc 

deinceps perpetue taliter dabit et solvet quod (dg: nec i) ad et supra 

peciam terre dictam Ver Heijlwigen Hoff ad dictum Willelmum spectantem 

(dg: sitam) partim terre arabilis et partim prati sitam in parrochia de 

Nuenen juxta locum dictum die Beke dampna exinde non eveniant in !fut 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 281v 07 do 25-02-1406. 

Henricus van Herzel, Johannes van den Hautart, Danijel Roesmont, 

Theodericus Lu en Henricus Heijm beloofden aan Stephanus etc 100 Engelse 

nobel met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen op straffe van 1. 

 

Henricus de Herzel Johannes van den Hautart Danijel Roesmont Theodericus 

Lu et Henricus Heijm promiserunt indivisi super omnia Stephano etc centum 

Engels nobel ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.282r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 282r 01 do 25-02-1406. 

Walterus van Griensvenne verkocht aan Gerardus van den Acker 4 bunder land, 

gnd Ovendonc, in Schijndel, ter plaatse gnd die Borne, tussen Elijas van 

den Wijel enerzijds en erfg vw Gerardus van Bilse anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan Arnoldus van Beke, 

belast met 4 oude groten grondcijns en 2/3 deel van een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia. 

 

Walterus de Griensvenne quatuor bonaria terre dicta Ovendonc sita in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum die Borne inter hereditatem Elije 

van den Wijel ex uno et inter hereditatem heredum quondam Gerardi van 

Bilse ex alio (dg: in ea quantitate qua ib) tendentia cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi van Beke in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt #ut dicebat# (dg: promittens) hereditarie 

vendidit Gerardo van den Acker promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: duabus terciis partibus hereditarii) 

quatuor grossis antiquis domini fundi et duabus terciis partibus 

hereditarii census XL solidorum antique pecunie exinde solvendis. Testes 

Dordrecht et Lu datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 282r 02 do 25-02-1406. 

Johannes Bogart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bogart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 282r 03 do 25-02-1406. 

Henricus Noet beloofde aan Mechtildis dv Theodericus die Smijt zvw Henricus 

Rolap wv Andreas van den Noddenvelt nbv voornoemde Henricus, gedurende 12 

jaar, elk jaar, 5 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, te betalen, één helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. Zou Andreas, zv voornoemde Mechtildis en wijlen Andreas 

overlijden vóór hij meerderjarig is, dan zal daarna voornoemde Henricus 

ontlast zijn van de betaling van voornoemd geld, voorzover de termijnen 

daarvan dan niet verlopen zijn. 

 

Henricus Noet promisit super omnia se daturum et soluturum Mechtildi 

#filie Theoderici die Smijt filii quondam Henrici Rolap# (dg: filie 

Theoderici Bever fabri) relicte quondam Andree van den Noddenvelt fratris 

naturalis dicti Henrici (dg: anno) ad spacium XII annorum proxime 

futurorum anno quolibet dictorum (dg: quar) XII annorum quinque novos 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato mediatim Johannis et mediatim Domini hoc adiuncto si Andreas 

filius (dg: le) dictorum Mechtildis (dg: de) et quondam Andree decesserit 

antequam ad annos sue pubertatis pervenerit quod (dg: tunc) dictus 

Henricus (dg: a solutione) extunc deinceps a solutione pecunie predicte 

erit quitus in quantum termini non fuerint perditi. Testes Dordrecht et 

Lu datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 282r 04 do 25-02-1406. 

Voornoemde Theodericus die Smijt zvw Henricus Rolap en zijn dochter 

Mechtildis wv Andreas van den Noddenvelt nbv Henricus Noet beloofden aan 

voornoemde Henricus Noet dat, ingeval voornoemde Andreas minderjarige zv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Andreas, zodra hij meerderjarig is, zich 

niet wil houden aan het zoenakkoord dat gesloten is mbt de dood van 

voornoemde Andreas, dat dan voornoemde Theodericus en Mechtildis zullen 

betalen aan voornoemde Henricus Noet 70 nieuwe gulden, 13 oude Vlaamsen of 

9 botdrager voor 1 gulden gerekend. 

 

(dg: notum sit universis quod cum ita actum esset constituti igitur) 

Dicti Theodericus (dg: Bever) et Mechtildis eius filia promiserunt 

indivisi super omnia predicto Henrico Noet si dictus Andreas filius dicte 

Mechtildis dum ad annos sue pubertatis pervenerit (dg: q) 

reconciliationem initam et factam super nece predicti quondam Andree (dg: 

tenere) non voluerit ratam ac firmam tenere quod tunc dicti Theodericus 

et Mechtildis solvent et dabunt dicto Henrico Noet LXX novos gulden (dg: 

X LXXII) !gulden XIII aude Vlems vel IX boddreger pro quolibet gulden 

computato. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 282r 05 do 25-02-1406. 

Henricus zvw Ghisbertus Smeeds van den Broecke droeg over aan zijn kinderen 

Godefridus en Henricus, tbv hen en Ghisbertus, Gerardus en Nijcholaus, kv 

voornoemde Henricus, zijn vruchtgebruik in 1 mud rogge, maat van Eersel, 

b-erfpacht, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een akker 

lands, gnd die Hoghe Acker, in Hapert, achter de plaats gnd den Perric, 

naast erfgoed gnd Heijl Ghiben Perric enerzijds en Johannes Coppen soen van 

den Spiker anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus gekocht had van 

Hermannus sRoden zvw Johannes sRoden. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Ghisberti Smeeds van den Broecke #usufructum sibi 

competentem in# uno (dg: -um) modio (dg: -um) siliginis hereditarie 

paccionis (dg: sil) mensure de Eersel solvendo hereditarie purificationis 

et supra hereditates! infrascriptas tradendo ex agro terre cum suis 

attinentiis dicto die Hoghe Acker sito in parrochia de Hapert retro locum 

dictum den Perric juxta hereditatem dictam Heijl Ghiben Perric ex uno et 

inter hereditatem Johannis Coppen soen van den Spiker ex alio quam 
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paccionem dictus Henricus erga Hermannum sRoden filium quondam Johannis 

sRoden emendo acquisierat ut dicebat legitime supportavit Godefrido et 

Henrico fratribus eius liberis ad opus eorum et ad opus Ghisberti Gerardi 

et Nijcholai fratrum suorum (dg: il) liberorum dicti Henrici promittens 

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

Jorden et Jacobus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 282r 06 do 04-03-1406. 

Voornoemde broers verkochten voornoemde pacht aan Everardus van der Warde, 

tbv hem en zijn vrouw Aleijdis Boijskens. 

 

Solvit. 

Dicti fratres predictam paccionem hereditarie vendiderunt Everardo van 

der Warde ad opus sui et ad opus Aleijdis Boijskens eius uxoris 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta post invocacit. 

 

BP 1184 f 282r 07 do 25-02-1406. 

Voornoemde Henricus zvw Ghisbertus Smeeds van den Broecke droeg over aan 

zijn voornoemde kinderen Godefridus en Henricus, tbv hen en Ghisbertus, 

Gerardus en Nijcholaus, kv voornoemde Henricus, zijn vruchtgebruik in 1 mud 

rogge, maat van Eersel, b-erfpacht, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin met ondergronden, en schuur, in 

Westerhoven, met een eind naast de weg en met een zijde naast Johannes 

Kocarts, (2) een akker, naast voornoemd huis, tussen voornoemde Johannes 

Kocarts enerzijds en Johannes sWeiers anderzijds, welke pacht voornoemde 

Henricus gekocht had van Willelmus van Loven. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus ut supra #usufructum sibi competentem in# uno (dg: -um) 

modio (dg: -um) siliginis hereditarie paccionis mensure de Eerssel 

solvendo hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas 

tradendo ex domo et orto cum suis fundis et horreo sitis in parrochia de 

Westerhoven cum uno fine juxta plateam cum (dg: reliq) uno latere juxta 

hereditatem Johannis Kocarts et ex agro cum suis attinentiis sito juxta 

domum predictam inter hereditatem dicti Johannis Kocarts ex uno et inter 

hereditatem Johannis sWeiers ex alio quam paccionem dictus Henricus erga 

Willelmum van Loven emendo acquisierat ut dicebat legitime supportavit 

dictis Godefrido et Henrico etc ut supra promittens ut supra. Testes 

Jorden et Jacobus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 282r 08 do 25-02-1406. 

Voornoemde broers verkochten voornoemde pacht aan voornoemde Everardus van 

der Warde, tbv hem en zijn vrouw Aleijdis Boijskens. 

 

Solvit. 

Dicti fratres predictam paccionem hereditarie vendiderunt dicto Everardo 

ad opus sui et ad opus dicte Aleijdis promittentes ut supra. Testes 

Jorden et Gheel datum quinta post invocavit. 

 

1184 f.282v. 

 anno CCCCmo sexto mensis februarii die XXV: donderdag 25-02-1406. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 

BP 1184 f 282v 01 do 25-02-1406. 

(dg: Johannes Wert, Jacobus Lo de jongere). 

 

(dg: Johannes Wert Jacobus Lo junior). 

 

BP 1184 f 282v 02 do 25-02-1406. 

Lambertus van Mijddelrode smid gaf uit aan Johannes Arnts soen (1) een 
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kamp, gnd Sophien Hoeve, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

voornoemde Johannes Arnts soen en Johannis Rutten soen enerzijds en kvw 

Petrus Scoenmaker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude groten 

aan de heer van Helmond en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes Arnts soen tot onderpand (2) een kamp, gnd 

Condenborch, met zijn tuin en gebouwen, gelegen tussen eerstgenoemd kamp 

enerzijds en kvw Petrus Scoenmaker anderzijds, met beide einden strekkend 

aan de gemeint. 

 

Lambertus de Mijddelrode faber quendam campum #dictum# Sophien Hoeve 

situm in parrochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Johannis Arnts soen et Johannis Rutten soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Petri Scoenmaker ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum predicto Johanni Arnts soen ab eodem hereditarie 

possidendum pro duobus grossis antiquis domino de Helmont exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: so) danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem quendam campum ipsius Johannis Arnts soen (dg: ..) 

dictum Condenborch cum suis orto et edificiis situm inter primodictum 

campum ex uno et inter (dg: communitatem ex alio) hereditatem liberorum 

quondam Petri Scoenmaker ex alio tendentem cum utroque fine ad 

communitatem #ad pignus imposuit# promittens super omnia #habita et 

habenda# sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 282v 03 do 25-02-1406. 

En hij, of zijn kinderen maar niemand anders, kan de pacht terugkopen 

gedurende twee jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407), elk mud 

met 42 Hollandse gulden, geld van graaf Willelmus of de waarde, en met de 

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

van hr Gerlacus van Ghemert priester, Petrus Buc en Willelmus Colne. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium scilicet ipse Johannes vel eius 

liberi et non alter quemlibet modium cum XLII Hollant gulden monete 

comitis Willelmi vel valorem et cum paccione anni redemptionis. Actum in 

camera anno CCCCmo sexto mensis februarii die XXV hora none presentibus 

domino Gerlaco de Ghemert presbitro Petro Buc et Willelmo Colne. 

 

BP 1184 f 282v 04 do 25-02-1406. 

(dg: Nijcholaus van der Voert zvw Henricus v). 

 

(dg: Nijcholaus van der Voert filius quondam Henrici v). 

 

BP 1184 f 282v 05 do 25-02-1406. 

Johannes zvw Laurencius van Bruggen verkocht aan Nijcholaus van der Voert 

zvw Henricus van der Voert van Essche een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

die aan voornoemde verkoper behoort, in een stuk beemd, in Esch, ter 

plaatse gnd die Swertgrave, tussen Jacobus van den Aker en Henricus 

Mijchiels soen enerzijds en Oda van der Heijden en Truda Buckincs 

anderzijds. 

 

Scribatur. 

Johannes filius quondam Laurencii van Bruggen hereditarie vendidit 

Nijcholao van der Voert filio quondam Henrici van der Voert van Essche 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pe) medietate ad 
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ipsum spectante in pecia prati sita in parrochia de Essche in loco dicto 

die Swertgrave inter hereditatem Jacobi van den Aker et Henrici Mijchiels 

soen ex uno et inter hereditatem Ode van der Heijden et Trude Buckincs ex 

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

deponere et sufficientem. !Testes datum supra. !facere. Testes datum 

supra. Duplicetur. Uterque sic/t att..... 

 

BP 1184 f 282v 06 do 25-02-1406. 

Herbertus Claes soen van Hees beloofde aan Willelmus van Haghennouwen 60 

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

helft met Letare Jerusalem (zo 21-03-1406) en de andere helft met het 

oktaaf van Pasen aanstaande (zo 18-04-1406) te betalen. 

 

Herbertus Claes soen van Hees promisit super omnia Willelmo van 

Haghennouwen LX novos gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato mediatim Letare Jherusalem et mediatim ad 

octavas pasche proxime futuras persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 282v 07 do 25-02-1406. 

Jacobus Loze, Johannes van den Bosch en Jacobus Loze zvw Johannes Loze nzvw 

Johannes Loze beloofden aan Jordanus zv Arnoldus Grotart 8 Gentse nobel of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Jacobus Loze Johannes van den Bosch et Jacobus #Loze# filius (dg: 

naturalis) quondam Johannis Loze filii naturalis quondam Johannis Loze 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Ar) Jordano filio Arnoldi Grotart 

octo Gentsche nobel vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 282v 08 do 25-02-1406. 

Johannes Wert de jongere en zijn vrouw Hadewigis beloofden voornoemde drie 

schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Johannes Wert junior et Hadewigis eius uxor promiserunt dictos 3s 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 282v 09 do 25-02-1406. 

Petrus Buc zvw Volcquinus Buc droeg over aan Willelmus Colne een huis en 

tuin, in Lithoijen, tussen Henricus smid enerzijds en Gheza dvw Elizabeth 

Robbrechts anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes Dapper. 

 

Petrus Buc filius quondam Volcquini Buc domum et ortum sitos in parrochia 

de (dg: Lij) Lijttoijen inter hereditatem Henrici fabri ex uno et inter 

hereditatem Gheze filie quondam Elizabeth Robbrechts ex alio supportatos 

sibi ad Johanne Dapper prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo 

Colne cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 282v 10 do 25-02-1406. 

Arnoldus Beijs verkocht aan Albertus zvw Walterus Oerleman een stuk land, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen kvw Arnoldus van den Venne 

enerzijds en kvw Ghisbertus van den Leempoel anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus Beijs #peciam terre# sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi van den Venne ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Ghisberti van den Leempoel ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Alberto filio quondam Walteri Oerleman 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 
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Dordrecht et Lu datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 282v 11 do 25-02-1406. 

Johannes Loeken zv Arnoldus Jans soen van Zochel verkocht aan Johannes van 

Brede de jongere een n-erfpacht van 3 zester raapzaad, Bossche maat, met 

Pinksteren in Hees te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Hees, ter 

plaatse gnd Zochel, tussen een gemene steeg enerzijds en Ambrosius van den 

Papendijc anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een cijns aan de 

naburen van Hees. 

 

Johannes Loeken filius Arnoldi Jans soen (dg: hereditarie) van Zochel 

hereditarie vendidit Johanni de Brede (dg: filio) juniori hereditariam 

paccionem trium sextariorum seminis raparum #mensure de Busco# solvendam 

hereditarie penthecostes et in (dg: Busco t) Hees tradendam ex domo et 

orto sitis in parrochia de Hees ad locum dictum Zochel inter communem 

stegham ex uno et inter hereditatem Ambrosii van den Papendijc ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et censu vicinorum de 

Hees exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Dordrecht et 

Lu datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 282v 12 .. 10-02-1604. 

Lambertus Remmers consul van deze stad als ev Barbara dvw Lasarus Segers 

van Hedel verklaarde dat deze pacht van 3 zester raapzaad aan zijn handen 

is teruggekocht {f.283r} door Dionisius Antonii smid houtkoper wonen in 

Hees. 

 

Lambertus Remmers consul huius opidi tamquam maritus et tutor legitimus 

Barbare sue uxoris filie quondam Lasari Segers de Hedel palam recognovit 

hanc paccionem trium sextariorum seminis raparum ad eius manus redempta 

est! ǂ {vervolg: BP 1184 f 283r 10}. 

 

1184 f.283r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 

BP 1184 f 283r 01 do 25-02-1406. 

Heijlwigis dvw Mathijas Mersman van Oesterwijc wv Godescalcus Moelner en 

Henricus van Megen ev Katherina dv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Godescalcus verkochten aan Johannes van Bladel 30 schelling geld 

b-erfcijns, die Petrus zvw Rodolphus Ridder met Sint-Remigius-Belijder 

moest betalen aan Johannes van Oesterwijc bv hr Gerardus investiet van 

Haaren bij Oisterwijk, gaande uit erfgoederen, in Vught, (1) 2 stukken 

land, ter plaatse gnd die Vriesebrake, (2) een stuk land, gnd een saet 

lants, (3) een beemd, ter plaatse gnd in de Maet, welke cijns aan 

voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes van 

Oesterwijc. 

 

Heijlwigis filia quondam Mathije Mersman van Oesterwijc relicta quondam 

Godescalci Moelner cum tutore et Henricus de Megen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie dictorum Heijlwigis et quondam 

Godescalci (dg: hereditarium censum) XXX solidos hereditarii census 

monete quos Petrus filius quondam Rodolphi Ridder solvere tenebatur 

hereditarie #Remigii confessoris# Johanni de Oesterwijc fratri domini 

Gerardi investiti de Haren prope Oesterwijc ex hereditatibus sitis in 

(dg: parrochia de) in Vucht videlicet ex duabus peciis terre sitis in 

loco dicto die Vriesebrake item ex pecia terre (dg: ter dicta) een saet 

lants nominata atque ex quodam prato sito in loco dicto inde Maet prout 

in litteris et (dg: quem d) qui census dicte Heijlwigi de morte dicti 

quondamm Johannis de Oesterwijc successione fuerat advolutus ut dicebant 

hereditarie (dg: sp) vendiderunt Johanni de Bladel supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia #habita et 
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habenda# ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dictorum quondam (dg: Math) Johannis et Godescalci et eorum heredum 

deponere. Testes (dg: Gheel) Lu et Gheel datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 283r 02 do 25-02-1406. 

En ze beloofden dat Godescalcus zv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Godescalcus, zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Promiserunt insuper cum tutore indivisi super habita et habenda quod ipsi 

Godescalcum filium dictorum Heijlwigis et quondam Godescalci quamcito 

infra opidum de Busco redierit (dg: supra) super predicto censu et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie renunciare facient. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 283r 03 do 25-02-1406. 

Johannes Buc zv Johannes Buc, Goeswinus Kerijs soen van Kessel en Ludovicus 

zvw Goeswinus Loden soen beloofden aan Henricus van den Perre Willems soen 

50 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Johannes Buc filius Johannis Buc Goeswinus Kerijs soen van Kessel et 

Ludovicus filius quondam Goeswini Loden soen promiserunt indivisi super 

omnia Henrico van den Perre Willems soen L novos gulden scilicet IX 

boddreger (dg: vel XIII aude Vlems) pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 283r 04 do 25-02-1406. 

De twee eersten beloofden Ludovicus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi duo promiserunt indivisi super omnia Ludovicum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 283r 05 do 25-02-1406. 

Johannes en Cristina, kvw Henricus Hadewigen van den Vorstenbosch, en 

Henricus Jordens soen ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus verkochten aan 

Henricus zvw voornoemde Henricus Hadewigen soen alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Hilla dvw voornoemde Henricus Hadewigen 

soen. 

 

Solvit. 

Johannes #et Cristina liberi quondam# (dg: filius quondam) Henrici 

Hadewigen van den Vorstenbosch cum tutore et Henricus Jordens soen 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici omnia et singula bona #hereditaria# sibi de morte #{in linker 

marge:} Hille filie# dicti quondam Henrici Hadewigen soen successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico filio dicti quondam Henrici Hadewigen soen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 283r 06 do 25-02-1406. 

Henricus zv Ywanus Stierken machtigde Everardus van Amersvoirt zvw 

Everardus van Amersvoirt al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen en zijn goederen te beheren. 

 

Henricus filius Ywani Stierken dedit et contulit Everardo de Amersvoirt 

filio quondam Everardi de Amersvoirt plenam potestatem et mandatum 

speciale monendi petendi levandi etc omnes et singulos census redditus et 

pacciones et quecumque sua credita que sibi debentur et debebuntur et 

bona sua regendi usque ad revocationem. Testes Egiidius et Heijm datum 
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quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 283r 07 do 25-02-1406. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke: een stuk land van wijlen 

voornoemde Gerardus, in {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam (dg: Henrici Mijdeken peciam terre 

sitam in ?q) Gerardi de Eijcke peciam terre sitam in !dicti quondam 

Gerardi sitam in. 

 

BP 1184 f 283r 08 do 25-02-1406. 

Ghibo die Grauwe verkocht aan Theodericus van den Broec het recht van weg 

met karren, beesten en paarden vanaf de gemene weg over een stuk land van 

voornoemde Ghibo, gnd Bredeacker, dat was van wijlen hr Arnoldus Rover 

ridder, in Sint-Oedenrode, naast de kerk van Eerschot, tussen Willelmus 

Hanschoemaker en Willelmus Scoerwegge enerzijds en wijlen Conegondis van 

den Dijc anderzijds, tot aan een stuk land van voornoemde Theodericus dat 

daar ligt. 

 

Ghibo die Grauwe plenum jus viandi ambulandi et pergendi cum curibus! 

bestiis et equis (dg: per hereditatem dicti Ghibonis sitam in p) a 

communi platea per peciam terre dicti Ghibonis dictam Bredeacker (dg: 

sita) que fuerat domini quondam Arnoldi Rover militis sitam in parrochia 

de Rode sancte Ode juxta ecclesiam de Eerscot inter hereditatem Willelmi 

Hanschoemaker et Willelmi Scoerwegge ex uno et inter hereditatem quondam 

Conegondis van den Dijc #ex alio# ut dicebat usque ad et supra peciam 

terre Theoderici van den Broec ibidem sitam totiens quotiens ipse 

Theodericus indiguerit ut dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico 

(dg: p) ab ipso libere (dg: tendent) tenendum et possidendum promittens 

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

Lu et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 283r 09 do 25-02-1406. 

Johannes van Aken verkocht aan Henricus Steenken een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Willelmus Hels en {hier staan: 

..} Ewijc enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, 

welk stuk land voornoemde Johannes verworven had van Rodolphus van den 

Kolc. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes van Aken peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Bruggen inter hereditatem Willelmi Hels et {hier staan: ..} Ewijc 

ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio quam 

peciam terre dictus Johannes erga Rodolphum van den Kolc acquisierat ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Steenken promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 283r 10 .. 10-02-1604. 

ǂ {vervolg van BP 1184 f 282v 12}. 

per Dionisium Antonii fabrum lignarium in Hees commorantem. Actum X 

februarii XVIc quarto. Handtekening. 

 

1184 f.283v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 283v 01 do 25-02-1406. 

(dg: Godefridus). 

 

BP 1184 f 283v 02 do 25-02-1406. 

Johannes Hals zvw Johannes Hals, Johannes van Zoemeren ev Elizabeth dvw 
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voornoemde Johannes Hals, Johannes Pels zv Gerardus Pels, Johannes 

Kesselman zvw Johannes Kesselman en Zensa dvw Johannes van Huemen gaven uit 

aan Johannes Lambrechts soen een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen voornoemde Johannes Labrechts soen enerzijds en wijlen 

Zebertus Kesselman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan 

voornoemde Johannes Hals, Johannes van Zoemeren en Johannes Pels. 

 

Solvit Johannes Lambrechts 3s grossos. 

Johannes Hals filius quondam Johannis Hals Johannes de Zoemeren maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis Hals 

Johannes Pels filius (dg: quondam) Gerardi Pels Johannes Kesselman filius 

quondam Johannis Kesselman et Zensa filia (dg: quondam) quondam Johannis 

de Huemen cum tutore (dg: ..) peciam terre sitam in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Johannis Labrechts soen 

ex uno et inter hereditatem quondam Zeberti Kesselman ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum dicto Johanni Lambrechts soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii siliginis 

mensure de Busco danda integraliter dictis Johanni Hals Johanni de 

Zoemeren et Johanni Pels ab alio purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes (dg: super omnia w) cum tutore indivisi super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Jorden et Gheel datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 283v 03 do 25-02-1406. 

Voornoemde Zensa dvw Johannes van Huemen beloofde dat haar zuster 

Heijlwigis nimmer rechten op voornoemd stuk land zal doen gelden. 

 

Dicta Zensa cum tutore promisiit super omnia quod Heijlwigis eius soror 

et eius heredes numquam presument se jus in dicta pecia terre habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 283v 04 do 04-03-1406. 

Godefridus Sijmons soen van Lijttoijen verkocht aan Ghibo Pels zv Johannes 

Ghiben soen een stuk land, 3¼ hont groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Palken Hoeve, tussen de sloot enerzijds en voornoemde Ghibo en Mechtildis 

Beckers anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Ghibo en met het 

andere eind aan de plaats gnd Wederschoet, belast met waterlaten, 

zegedijken en sloten. 

 

-. 

Godefridus Sijmons soen van Lijttoijen peciam terre (dg: un) tria hont et 

quartam partem unius hont continentem sitam in parrochia de Lijttoijen in 

loco dicto Palken Hoeve inter fossatum ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Pels filii Johannis Ghiben soen #et Mechtildis Beckers# ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti Ghibonis et cum reliquo fine 

ad locum dictum Wederschoet ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiboni 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus zegediken #et# fossatis ad premissa spectantibus. Testes 

Jorden et Gheel datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 283v 05 do 25-02-1406. 

Willelmus zvw Gerardus Heijnen soen verkocht aan Arnoldus zvw Johannes 

Floren soen (1) een huis, tuin en 8 lopen land, in Helvoirt, tussen 

Bartholomeus Noijdekens enerzijds en Arnoldus van der Straten anderzijds, 

(2) 4 lopen land, in Helvoirt, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en ..illa 

Rosincs anderzijds, welke voornoemde erfgoederen voornoemde Willelmus 

verworven had van Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacobs soen, belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 
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Willelmus filius quondam Gerardi Heijnen soen domum ortum et octo 

lopinatas terre sitas in parrochia de Helvoert inter hereditatem 

Bartholomei Noijdekens ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der 

Straten ex alio atque quatuor lopinatas terre sitas in dicta parrochia 

inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem ..ille 

Rosincs ex alio quas hereditates predictas dictus Willelmus erga Arnoldum 

de Beke filium quondam Johannis Jacobs soen acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendidit Arnoldo (dg: Jans soen van Helvoert supportavit) 

filio quondam Johannis Floren soen supportavit (dg: cum litteris et jure) 

promittens super omnia (dg: ratam servare et) #{in linker marge:} 

warandiam et# obligationem (dg: ex parte sui) deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

exinde solvendis. Testes (dg: datum supra) Jorden et Gheel datum quinta 

ante invocavit. 

 

BP 1184 f 283v 06 do 25-02-1406. 

Willelmus van den Nuwenhuze gaf uit aan Arnoldus van den Pol zvw Johannes 

van den Pol een huis, tuinen en een aangelegen stuk weide, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Rudonc, tussen Metta van den Aker en 

voornoemde Willelmus enerzijds en de broers Arnoldus en Henricus, kvw 

Henricus van Beke anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde broers 

en met het andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor (1) 

20 penning cijns en 1 hoen aan de hertog, (2) 11 penning 1 oort cijns aan 

andere lieden, (3) 4 penning cijns aan het kapittel in Oirschot, (4) 10 

penning paijment aan voornoemde broers Arnoldus en Henricus, en thans voor 

(5) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. 

 

Solvit Arnoldus 3s grossos. 

Willelmus van den Nuwenhuze domum #ortos# (dg: ortum) et peciam pascue 

sibi adiacentem sitos in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver in 

loco dicto Rudonc inter hereditatem Mette van den Aker et inter 

hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Arnoldi et Henrici 

fratrum liberorum quondam Henrici van Beke #ex alio# tendentes cum uno 

fine ad (dg: ..s) hereditatem dictorum fratrum (dg: ex u) et cum reliquo 

fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo 

van den Pol filio quondam Johannis van den Pol ab eodem hereditarie 

possidendos pro XX denariis census et uno pullo domini duci et pro XI 

denariis et uno oirt census aliis hominibus et pro (dg: ..) quatuor 

denariis census capitulo in Oirscot et pro X denariis census pagamenti 

dictis Arnoldo et Henrico fratribus exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Busco 

danda sibi ab alio purificationis et in) Oesterwijc #danda sibi ab alio 

purificationis# et supra hereditates suprascriptas tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 283v 07 do 25-02-1406. 

Petrus zvw Walterus Poijnenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Petrus filius quondam Walteri Poijnenborch prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 283v 08 do 25-02-1406. 

Voornoemde Arnoldus van den Pol zvw Johannes van den Pol beloofde aan 

voornoemde Willelmus van den Nuwenhuze 40 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde, met Lichtmis  over 2 jaar (za 02-02-1409) te 

betalen. 
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Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Willelmo (dg: LX) XL Hollant 

gulden !gulden monete comitis Willelmi vel valorem a purificationis 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 283v 09 do 25-02-1406. 

Voornoemde Arnoldus van den Pol zvw Johannes van den Pol beloofde aan 

voornoemde Willelmus van den Nuwenhuze gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Lichtmis, 1 mud rogge, Bossche maat, in Oisterwijk te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super ommnia se daturum et soluturum dicto 

Willelmo ad spacium trium annorum proxime futurorum quolibet dictorum 

trium annorum unum modium siliginis mensure de Busco purificationis et in 

(dg: Busco) #{in linker marge:} Oesterwijc# tradendum. Testes datum (dg: 

su) supra. 

 

1184 f.284r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 25-02-1406. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 26-02-1406. 

 

BP 1184 f 284r 01 do 25-02-1406. 

Ghibo en Otta, kvw Walterus Otten soen, deden tbv Heijlwigis wv Johannes 

Gertruden soen afstand van 1 morgen land, in het gebied van Meerwijk, in 

een hoeve gnd die Lofortsche Hoeve, tussen wijlen Gerardus Neve enerzijds 

en Henricus van Lare en Johannes Loze anderzijds. 

 

Ghibo et Otta eius soror liberi quondam Walteri Otten soen cum tutore 

super uno jugere terre sito in territorio de Merewijc in manso dicto die 

Lofortsche Hoeve inter hereditatem quondam Gerardi Neve ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Lare et Johannis Loze ex alio ut dicebat (dg: s) 

et super jure ad opus Heijlwigis relicte quondam Johannis Gertruden soen 

(dg: pro...) hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore !tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 284r 02 do 25-02-1406. 

Ghibo Peters soen van Empel verkocht aan mr Arnoldus Buc, tbv Petrus zv 

voornoemde Ghibo, al zijn goederen, waar ook gelegen onder de dingbank van 

Empel en van Meerwijk. 

 

Solvit. 

Ghibo Peters soen de Empel omnia et singula sua bona quocumque locorum 

infra jurisdictionem de Empel et de Merewijc consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit magistro Arnoldi Buc ad opus Petri filii 

dicti Ghibonis promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 284r 03 do 25-02-1406. 

(dg: Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren). 

 

(dg: Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren). 

 

BP 1184 f 284r 04 do 25-02-1406. 

Ghisbertus, Aleijdis, Lana en Elizabeth, kvw Walterus Boen van Wetten, 

verkochten aan Willelmus zvw Henricus van den Berge 1 zesterzaad lands, in 

Tongelre, tussen Johannes die Blaec enerzijds en Elisabeth sBlaken en haar 

kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan een weg, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Ghisbertus Aleijdis Lana et Elizabeth liberi quondam Walteri Boen de 

Wetten cum tutore (dg: pe) unam sextariatam terre sitam in parrochia de 
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!de Tongelre (dg: ad locum a) inter hereditatem Johannis die Blaec ex uno 

et inter hereditatem #Elisabeth# sBlaken #et eius liberorum# ex alio 

tendentem cum uno fine ad plateam in ea quantitate qua ibidem sita est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam Henrici van den 

Berge promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 284r 05 vr 26-02-1406. 

Theodericus zvw Henricus Boen, Mathijas van Oijen ev Aleijdis, en Lambertus 

zvw Arnoldus van Overvenne ev Elsbena, dvw voornoemde Henricus Boen, 

verkochten aan Godefridus die Blake zvw Johannes Blake (1) de goederen en 

erfgoederen van wijlen Johannes van Adorp, in Nuenen, waarop voornoemde 

Godefridus die Blake thans verblijft, welke goederen wijlen voornoemde 

Henricus Boen verworven had van voornoemde Johannes van Adorp, (2) een stuk 

heideland, in Nuenen, achter de plaats gnd Colle, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes die Blake enerzijds en Johannes van den Grave anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Henrici Boen Mathijas de Oijen maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Lambertus filius quondam Arnoldi 

van Overvenne maritus et tutor legitimus Elsbene sue uxoris filiarum 

dicti quondam Henrici Boen bona et hereditates quondam Johannis de Adorp 

(dg: cum suis attinentiis) site! in parrochia de Nuenen simul cum 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis in quibus bonis 

Godefridus die Blake filius quondam Johannis Blake ad presens residet et 

que bona dictus quondam Henricus Boen erga predictum Johannem de Adorp 

acquisierat ut dicebant atque peciam terre mericalis sitam in dicta 

parrochia retro locum dictum Colle inter hereditatem quondam Johannis die 

Blake ex uno et inter hereditatem Johannis van den Grave ex alio ut 

dicebant (dg: dedit! ad) hereditarie vendiderunt Godefrido die Blake 

predicto promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum et (dg: dicti quondam Henrici Boen) deponere promiserunt 

insuper indivisi super omnia de predicta pecia terre mericalis warandiam 

et obligationem deponere (dg: excepta hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Helmont Nuenen liberis quondam Walteri Boen 

exinde solvenda ?e ipsis coram hodierna die ex premissis so) promissis 

(dg: juxta continentiam litterarum inde confectarum). Testes Jorden et 

Gheel datum datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 284r 06 vr 26-02-1406. 

Voornoemde Godefridus die Blake zvw Johannes Blake beloofde aan Ghisbertus, 

Aleijdis, Lana en Elizabeth, kvw Walterus Boen, een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Ghisberto Aleijdi Lane et 

Elizabeth liberis quondam Walteri Boen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Nuenen hereditarie purificationis et in 

Nuenen tradendam ex premissis omnibus bonis ipsi Godefrido ut dictum est 

venditis promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 284r 07 vr 26-02-1406. 

Voornoemde Godefridus die Blake zvw Johannes Blake beloofde aan voornoemde 

Theodericus zvw Henricus Boen, Mathijas van Oijen en Lambertus zvw Arnoldus 

van Overvenne 66 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, en 24 gemene plakken met Pinksteren aanstaande (zo 

30-05-1406) te betalen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus emptor promisit super omnia dictis Theoderico Mathije et Lamberto 
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LXVI gulden novos Gelrie scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato (dg: ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos) et XXIIII gemeijn placken ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 284r 08 vr 26-02-1406. 

Arnoldus Heijme verkocht aan Elizabeth dvw Johannes Truden soen van 

Eijndoven begijn een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch, aan het huis van Paulus bakker dat gelegen is in de 

Kerkstraat naast de oude scholen, te leveren, gaande uit de helft van de 

huizinge van wijlen Arnoldus Heijme, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

te weten uit de helft die gelegen is over de stroom aldaar richting de 

plaats gnd Muntelken. Direct na overlijden van voornoemde Elizabeth gaat de 

pacht naar voornoemde verkoper als hij dan leeft en anders naar zijn 

erfgenamen. 

 

Solvit. 

Arnoldus Heijme (dg: hereditm) #hereditarie# vendidit Elizabeth filie 

quondam Johannis Truden soen de Eijndoven beghine (dg: vitalem pensionem) 

#{in rechter marge:} hereditariam# #paccionem# unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Martini hyemalis et in Busco ad 

domum Pauli pistoris sitam in vico ecclesie juxta antiquas scolas ibidem 

tradenda ex medietate mansionis quondam Arnoldi Heijme sita in Busco ad 

vicum Hijnthamensem scilicet ex illa medietate que sita est ultra aquam 

ibidem currentem versus locum dictum Muntelken ut dicebat promittens 
!habita et habenda warandiam et (dg: aliam) sufficientem facere tali 

conditione quod dicta paccio post decessum dicte emptricis succedet ad 

dictum venditorem si vixerit alioquin ad heredes eiusdem venditoris #et 

extunc dictus venditor et eius bona de premissis erunt quiti etc# prout 

ipsa cum tutore super (dg: omnia repromisit) habita et habenda 

repromisit. Testes Lu et Jacobus datum sexta ante invocavit. 

 

1184 f.284v. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 26-02-1406. 

 

BP 1184 f 284v 01 vr 26-02-1406. 

Maria dvw Rutgherus van der Donc wv Ghisbertus van de Doorn, Elizabeth dv 

voornoemde Maria en wijlen Ghisbertus, en Godefridus Berwout ev Luijtgaris 

dv voornoemde Maria en wijlen Ghisbertus, voor zich en voor Ghisberta dv 

voornoemde Maria en wijlen Ghisbertus van de Doorn enerzijds, en Johannes 

van Baex en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Rutgherus van der Donc 

anderzijds maakten een erfdeling van een hoeve, gnd het Goet ter Donc, van 

wijlen voornoemde Rutgherus, in Beek bij Arle, en van het toebehoren. 

Voornoemde Maria, haar dochters Elizabeth en Ghisberta en Godefridus 

Berwout kregen (1) het huis, gnd Kemenade, erf, tuin, boomgaard en een 

aangelegen stuk land, gnd die Groet Breemacker, ter plaatse gnd ter Donc, 

tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en erfgoed van 

wijlen voornoemde Rutgherus, dat nu door deze deling aan voornoemde 

Johannes van Baex behoort, anderzijds, (2) de helft van een stuk land, gnd 

die Cleijn Breemacker, tussen Godefridus van der Aahorst enerzijds en 

voornoemd stuk land gnd die Groet Breemacker, anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemd stuk land gnd die Groet Breemacker, met recht vann weg over 

de andere helft van dit stuk land, tot aan het hieronder geschreven erfgoed 

gnd Nuwelant, (3) de helft van een stuk land, gnd dat Nuwelant, met 

houtwas, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Goeswinus Model zv 

Bertholdus anderzijds, te weten de helft richting de villa van Beek, (4) 

een deel van een erfgoed gnd die Coppellen, te weten het deel naast 

voornoemd stuk land gnd die Groet Breemacker, zoals afgepaald, (5) de 

bovenste helft van een beemd, gnd dat Riet, tussen Goeswinus Model zv 

Bertoldus enerzijds en Johannes Yngeman anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Goeswinus Model, zoals afgepaald, (6) de bovenste helft van een 
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beemd, gnd die Grote Beemt, tussen Gerardus van der Aa enerzijds en erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Gerardus van Aa, (7) de helft van een beemd, 6 bunder groot, 

tussen voornoemde Gerardus van Aa enerzijds en voornoemde Godefridus van 

der Horst anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Gerardus van Aa, 

(8) de helft van een beemd, gnd die Cruijsdonc, tussen Lucas Meeus soen 

enerzijds en Arnoldus van den Bleeck anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Lucas, (9) een beemdje van voornoemde Rutgherus, ter plaatse gnd 

die Donc, beiderzijds tussen erfgoederen van het klooster van Bijnderen, 

zoals deze goederen zijn afgepaald, (10) de helft van een beemd, ter 

plaatse gnd die Heijst Beemde, met de helft van alle cijnzen die wijlen 

voornoemde Rutgherus uit geheel de hoeve had, dwz van deze helft: 

voornoemde Maria en haar kinderen een helft en voornoemde Johannes de 

andere helft. De ene partij zal de andere recht van weg geven. 

 

Maria filia quondam Rutgheri van der Donc relicta quondam Ghisberti de 

Spina Elizabeth filia dictorum Marie et quondam Ghisberti cum tutore et 

Godefridus Berwout maritus et tutor legitimus Luijtgaris sue uxoris filia 

dictorum Marie et quondam Ghisberti pro se ipsis et pro Ghisberta filia 

dictorum Marie et quondam Ghisberti de Spina ex una parte et Johannes de 

Baex #maritus# Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Rutgheri van der 

Donc #et ipsa cum eodem etc# parte ex altera palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam manso dicto tGoet ter 

Donc dicti quondam Rutgheri sito in parrochia de Beke prope Arle atque de 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis 

mediante qua divisione domus #dicta Kemenade# area ortus et pomerium (dg: 

site ini ad locum dictum die Donc inter) atque pecia terre dicta die 

Groet Breemacker (dg: siti a) eis adiacens siti ad locum dictum ter Donc 

inter hereditatem conventus de Bijnderen ex uno et inter hereditatem 

dicti quondam Rutgheri nunc ad Johannem de Baex predictum spectantem et 

sibi mediante presente divisione in partem cessam ex alio atque medietas 

pecie terre dicte die Cleijn Breemacker site inter hereditatem Godefridi 

van der Aahorst ex uno et inter (dg: he) predictam peciam terre die Groet 

Breemacker vocatam ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue 

juxta jamdictam peciam terre die Groet Breemacker vocatam #simul cum 

pleno jure viandi per reliquam medietatem eiusdem pecie terre usque ad 

hereditatem dictam Nuwelant subscriptam# item medietas pecie terre dicte 

dat Nuwelant cum eius lignicrescentia site inter hereditatem dicti 

Godefridi ex uno et inter hereditatem Goeswini Model filii Bertholdi ex 

alio scilicet illa medietas que sita est (dg: contigue) versus villa! de 

Beke item (dg: particula terre) #pars hereditatis# dicte die Coppellen 

scillicet illa !particula que sita est contigue juxta predictam peciam 

terre die Groet Breemacker vocatam prout huiusmodi (dg: particula) #pars# 

ibidem palata et limitata est item #superior# medietas prati dicti dat 

Riet siti inter hereditatem Goeswini Model filii Bertoldi ex uno et inter 

hereditatem Johannis Yngeman ex alio scilicet illa medietas que sita est 

contigue juxta predictam hereditatem dicti Goeswini Model prout ibidem 

limitata est item superior medietas cuiusdam prati (dg: s) dicti die 

Grote Beemt siti inter hereditatem (dg: dicti Goeswini) Gerardi van der 

Aa ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus de Busco !scilicet 

illa medietas que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti 

Gerardi de Aa item medietas cuiusdam prati sex bonaria continentis siti 

inter hereditatem dicti Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem dicti 

Godefridi van der Horst ex alio scilicet illa medietas que sita est 

contigue juxta dictam hereditatem dicti Gerardi de Aa item medietas 

cuiusdam prati dicti die Cruijsdonc siti inter hereditatem Luce Meeus 

soen ex uno et inter (dg: hereditatem) hereditatem Arnoldi van den Bleeck 

ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue juxta predictam 

hereditatem dicte Luce item quoddam pratulum dicti Rutgheri situm ad 

locum dictum die Donc inter hereditates dicti conventus de Bijnderen ex 



Bosch’ Protocol jaar 1406 02.  27 

 

utroque latere coadiacentes prout dicte hereditates ibidem site sunt et 

limitate item medietas bonarii prati siti in !in loco dicto die Heijst 

Beemde simul cum medietate omnium censuum quos dictus quondam Rutgherus 

ex dicto integro suo manso (dg: cu) ter Donc vocato cum suis attinentiis 

universis solvere consuevit et tenebatur 

predictis Marie Elizabeth Ghisberte eius filiabus et Godefrido Berwout 

cesserunt in partem ut dictus Johannes #{in linker marge:} Elizabeth# 

recognovit! super quibus etc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui !portare et dampna equaliter portare scilicet 

dicta Maria et eius liberi pro una medietate et dictus Johannes pro 

reliqua parte hoc adiuncto quod quevis dictarum partium tenebitur alterum 

viare ad minus dampnum per prata predicta (dg: item quod dictus). Testes 

Jorden et Jacobus datum sexta (dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1184 f 284v 02 vr 26-02-1406. 

Voornoemde Johannes van Baex en zijn vrouw Elizabeth dvw Rutgherus van der 

Donc kregen (1) een huis, gnd bouwehuijs, met ondergrond en tuin, tussen 

erfgoed dat in deze deling kwam aan voornoemde Maria en haar kinderen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan een eik, 

(2) een deel van een erfgoed, gnd die Coppel, te weten het deel naast een 

weg, (3) een stuk land, gnd dat Cleijn Braexken, {f.285r} en 3 strepen 

aangelegen land, tussen Goeswinus Model zv Bertoldus enerzijds en 

voornoemde Maria en haar kinderen anderzijds, zoals omgraven, (4) de helft 

van voornoemd stuk land, gnd dat Nuwelant, met houtwas, te weten de helft 

naast voornoemde Goeswinus Model, (5) de helft van voornoemd stuk land, gnd 

Cleijn Breemacker, te weten de helft naast voornoemde Godefridus van der 

Aahorst, (6) de onderste helft van voornoemde beemd, gnd dat Riet, naast 

voornoemde Johannes Yngeman, (7) de onderste helft van een beemd, gnd die 

Groet Beemt, te weten de helft naast erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, 

(8) de helft van voornoemde beemd van 6 bunder, te weten de helft naast 

voornoemde Godefridus van der Aahorst, (9) de helft van een beemd, gnd die 

Cruijsdonc, te weten de helft naast Arnoldus van den Bleeck, (10) de helft 

van voornoemde bunder beemd, zoals voornoemde erfgoederen zijn afgepaald. 

Met de helft van de cijnzen. De anderen beloofden dat voornoemde Ghisberta 

met de deling zal instemmen. 

 

Et mediante qua divisione domus dicta bouwehuijs (dg: horreum) cum suis! 

fund[o] et ortus siti inter hereditatem dictorum Marie et eius liberorum 

eis mediante presente divisione in partem cessam ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: item) tendentes cum uno fine ad quercum item quedam 

pars hereditatis dicte die Coppel scilicet illa pars que sita est juxta 

plateam item (dg: par) pecia terre dicta dat Cleijn Braexken (dg: cum 

tri) 

 

1184 f.285r. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 26-02-1406. 

 in profesto Petri ad cathedram: zondag 21-02-1406 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 27-02-1406. 

 

BP 1184 f 285r 01 vr 26-02-1406. 

et tres strepe terre sibi adiacentes inter hereditatem Goeswini Model 

filii Bertoldi ex uno et inter hereditatem dictorum Marie et eius 

liberorum ex alio prout ibidem circonfossati sunt item medietas dicte 

pecie terre dat Nuwelant vocate cum eius lignicrescentia scilicet illa 

medietas que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti Goeswini 

Model item medietas dicte pecie terre Cleijn Breemacker vocate scilicet 

illa medietas que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti 

Godefridi van der Aahorst item inferior medietas dicti prati dat Riet 

vocati que sita est contigue juxta hereditatem Johannis Yngeman predicti 

item inferior medietas prati dicti die Groet Beemt scilicet illa medietas 

que sita est juxta hereditatem mense sancti spiritus in Busco item 
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medietas dicti prati sex bonaria continentis scilicet illa medietas que 

sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti Godefridi van der 

Aahorst item medietas prati dicti die Cruijsdonc scilicet illa medietas 

que sita est juxta hereditatem Arnoldi van den Bleeck item medietas dicti 

bonarii prati prout dicte hereditates ibidem limitate sunt simul cum 

medietate censuum predictorum dicto Johanni #{in linker marge:} et 

Elizabeth# cesserunt in partem ut alii cum tutore recognoverunt super etc 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi dictam Ghisbertam dicte 

divisioni facient consentire et ipsam perpetue ratam servare et dampna 

portare ut supra (dg: it) addita conditione ut supra. Testes Jorden et 

Jacobus datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 285r 02 vr 26-02-1406. 

(dg: Everardus). 

 

BP 1184 f 285r 03 zo 21-02-1406. 

Jacobus die Wert van Berlikem vernaderde in afwezigheid van Rodolphus nzvw 

Rodolphus van der Sporct de helft van 8 hont land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Slagen, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Rodolphus van Gravia anderzijds, welke helft eerstgenoemde Rodolphus 

verworven had van Nijcholaus zv Zebertus die Dorre. 

 

Jacobus die Wert de Berlikem in absentia Rodolphi filii naturalis quondam 

Rodolphi van der Sporct prebuit ad redimendum medietatem octo hont terre 

sitorum in parrochia de Roesmalen ad locum dictum die Slagen inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi de Gravia ex alio quam medietatem primodictus Rodolphus erga 

Nijcholaum filium Zeberti die Dorre acquisierat ut dicebat. Testes Jorden 

et Gheel datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1184 f 285r 04 vr 26-02-1406. 

De broers Everardus en Ghisbertus, kvw Arnoldus Hulseman, voor zich en voor 

hun broer Henricus zvw voornoemde Arnoldus, verklaarden dat wettige kv hun 

moeder Elizabeth wv voornoemde Arnoldus, bij haar verwekt of nog te 

verwekken door Arnoldus van Os, na overlijden van voornoemde Elizabeth ¼ 

deel zullen krijgen van alle erfelijke goederen van wijlen voornoemde 

Arnoldus, waarin hij was overleden. En ze beloofden aan voornoemde Arnoldus 

van Os, tbv voornoemde kinderen, dat hun voornoemde broer Henricus deze 

verklaring van waarde zal houden. Voornoemde drie broers zullen, op 

dezelfde manier als andere kinderen van voornoemde Arnoldus van Os en 

Elizabeth, delen in alle goederen, die voornoemde Arnoldus van Os en 

Elizabeth samen verwierven en zullen verwerven en zullen nalaten. 

 

Solvit. 

Everardus et Ghisbertus fratres liberi quondam Arnoldi Hulseman pro se 

ipsis et pro Henrico eorum fratre filio dicti quondam Arnoldi palam 

recognoverunt quod liberi legitimi Elizabeth eorum matris relicte dicti 

quondam Arnoldi ab ipsa Elizabeth et Arnoldo de Os pariter geniti et 

generandi post decessum eiusdem Elizabeth habebunt et prosequentur unam 

quartam partem omnium et singulorum bonorum (dg: dicti) hereditariorum 

dicti quondam Arnoldi in quibus ipse decessit (dg: et) promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda #dicto Arnoldo ad opus dictorum 

liberorum# ratam servare et quod ipsi predictum Henricum eorum fratrem 

huiusmodi recognationem facient ratam servare hoc adiuncto quod dicti 

(dg: 3s) tres fratres divident simili aliis liberis dictorum Arnoldi et 

Elizabeth ab ipsis pariter genitis et generandis in omnibus et singulis 

bonis que dicti Arnoldus et Elizabeth simul acquisierant et acquirent et 

post se relinquent. Testes Heijm et Jacobus datum sexta ante invocavit. 
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BP 1184 f 285r 05 vr 26-02-1406. 

Henricus Voeghel ev Heijlwigis, en Willelmus Elijas soen ev Katherina, dv 

Marselius van Bruggen, verkochten aan Johannes van der Donc van Mierle zvw 

Gerardus van der Donc alle goederen, die aan hen en hun vrouwen gekomen 

waren na overlijden van Margareta van der Donc, de grootmoeder van 

voornoemde gezusters. 

 

Solvit. 

Henricus Voeghel maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et 

Willelmus Elijas soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filiarum Marselii van Bruggen omnia et singula bona eis et dictis earum 

uxoribus de morte quondam Margarete van der Donc avie olim dictarum 

sororum successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni van der Donc van Mierle filio 

quondam Gerardi van der Donc promittentes indivisi super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 285r 06 za 27-02-1406. 

Theoderocus nzvw Gerardus Moelner van Vucht verkocht aan Petrus Loekart zvw 

Petrus Loekart een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker lands, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Lijeftenrot, tussen Rodolphus van der Stappen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 15 schelling 

paijment aan de grondheer en een b-erfpacht van 10 lopen rogge. 

 

Theoderocus filius naturalis quondam Gerardi Moelner van Vucht 

hereditarie vendidit Petro Loekart filio quondam Petri Loekart 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam agro terre 

sito in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum (dg: Le) 

Lijeftenrot inter hereditatem Rodolphi van der Stappen ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu XV 

solidorum pagamenti domino fundi (dg: exinde) et hereditaria paccione X 

lopinorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Gheel et Jacobus datum sabbato ante invocavit. 

 

1184 f.285v. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 26-02-1406. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis februarii die XXVI: zaterdag 20-02-1406. 

 

BP 1184 f 285v 01 ±vr 26-02-1406. 

Johannes Bulle zvw Walterus Bulle verkocht aan Petrus Loekart zvw Petrus 

Loekart een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, naast de plaats gnd 

die Bruggen, tussen wijlen Gerardus Maes soen enerzijds en Hessello van den 

Hulze anderzijds, reeds belast met. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Bulle filius quondam Walteri Bulle hereditarie vendidit Petro 

Loekart filio quondam Petri Loekart hereditarium (dg: pa) censum XXX 

solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex domo et orto sitis in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti juxta locum dictum die Bruggen inter 

hereditatem quondam Gerardi Maes soen ex uno et inter hereditatem 

Hessellonis van den Hulze ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere except. 

{Hierna is ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 285v 02 vr 26-02-1406. 

Henricus Marinen soen gaf uit aan Gerardus zvw Gerardus Jans soen 3 roeden 

lands, buiten de Vughterpoort, tussen de Vughterdijk enerzijds en een sloot 
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anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus Snabben; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen. 

 

Solverunt ambo. 

Henricus M[ar]inen soen tres (dg: vig) virgatas terre sitas extra portam 

Vuchtensem inter aggerem Vuchtensem ex uno et inter fossatum ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem Willelmi Snabben ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit) #dedit ad hereditarium censum# Gerardo filio 

quondam Gerardi Jans soen (dg: promittens) ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu X solidorum monete dando sibi ab alio 

purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Jorden et Gheel datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 285v 03 vr 26-02-1406. 

Jacobus van Vladeracken {de schepen} verklaarde ontvangen te hebben van 

Gerardus Coppen soen van Eirde, tbv de jkvren Eilbena en Zoeta, 

kamerdienaressen van onze hertogin van Brabant, 31 Hollandse gulden wegens 

de vorsterij van Oerle. 

 

Jacobus de Vladeracken palam recognovit se (dg: ad) recepisse a Gerardo 

Coppen soen de Eirde ad opus domicellarum Eilbene et Zoete famularum 

camere domine nostre ducisse Brabantie XXXI Hollant gulden occacione 

forestarii de Oirle. Testes Lu et dictus Jacobus datum sexta (dg: post) 

ante invocavit. 

 

BP 1184 f 285v 04 za 20-02-1406. 

Henricus van Beke snijder, voor zich en voor zijn dochter Katherina, 

verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus Quappe 6 Franse kronen, die 

voornoemde Arnoldus verschuldigd was aan voornoemde Katherina, wegens de 

ontmaagding van voornoemde Katherina. 

 

Henricus de Beke sartor pro se et pro Katherina sua filia palam 

recognovit sibi per Arnoldum Quappe fore satisfactum de sex Vrancrijc 

cronen quas idem Arnoldus solvere tenebatur dicte Katherine occacione 

deflorationis eiusdem Katherine clamans inde quitum promittens super 

omnia indempnem servare. Testes Lu et Jacobus (dg: sa) datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1184 f 285v 05 vr 26-02-1406. 

Bernardus Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel verklaarde ontvangen te hebben 

van Jacobus Meelman alle goederen, die Aleijdis dvw Theodericus Vosken in 

zijn testament vermaakt had aan Adam nzv voornoemde Bernardus, door hem 

verwekt bij voornoemde Aleijdis. 

 

Bernardus Sceijvel filius quondam Godefridi Sceijvel palam recognovit se 

recepisse a Jacobo Meelman omnia et singula bona que Aleijdis filia 

quondam Theoderici Vosken in eius testamento legaverat Ade filio #{in 

linker marge:} naturali# dicti Bernardi ab ipso et dicta Aleijde parite 

genito clamans inde quitum et promisit super omnia indempnem servare. 

Testes Jorden et Gheel datum sexta (dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1184 f 285v 06 vr 26-02-1406. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Mathijs van Oijen en Theodericus Loen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in camera anno CCCCmo sexto 

mensis februarii die XXVI hora vesperarum vel quasi (dg: ann present) 

addendo quod promisit fide prestita et super habita et habenda 

presentibus dictis scabinis (dg: a..) Mathija de Oijen et Theoderico 
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Loen. 

 

BP 1184 f 285v 07 vr 26-02-1406. 

Johannes Hals zv Johannes zvw Johannes Femijen soen ev Elizabeth dvw 

Baudewinus Peters soen verkocht aan Nijcholaus van Arle een n-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Baudewinus, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, tussen 

Willelmus van den Espendonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

stuk beemd, ter plaatse gnd die Dungen, tussen Elizabeth Reijners enerzijds 

en Johannes Peters soen anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd die 

Dungen, beiderzijds tussen Johannes Peters soen, met een eind strekkend aan 

Katherina Godscalcs en met het andere eind aan voornoemde Johannes Peters 

soen, (4) ongeveer 2 morgen land, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd 

Lijesbeemt, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Arnoldus Bathen soen 

anderzijds. 

 

Johannes Hals filius Johannis filii quondam Johannis Femijen soen 

#maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Baudewini 

Peters soe[n]# hereditarie vendidit Nijcholao de Arle hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim (dg: ex) Domini ex domo et orto dicti quondam Baudewini sitis 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Dunge inter 

hereditatem Willelmi van den Espendonc ex uno et inter communem plateam 

ex alio (dg: atque) item ex pecia prati sita ad locum predictum inter 

Elizabeth (dg: j) Reijners ex uno et inter hereditatem Johannis Peters 

soen ex alio item ex pecia terre sita ad locum predictum inter 

hereditatem Johannis Peters soen ex utroque latere coadiacentem tendente 

cum uno fine ad hereditatem Katherine Godscalcs et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Johannis Peters soen atque ex duobus jugeribus vel 

circiter terre sitis ad locum dictum Dungen in loco dicto Lijesbeemt 

inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Bathen soen ex alio #ut dicebat# promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 285v 08 vr 26-02-1406. 

Andreas zvw Fredericus Hoernken droeg over aan zijn broer Barnerus zvw 

voornoemde Fredericus (1) 7 lopen gerstland, in Veghel, tussen Theodericus 

Rover zvw hr Emondus Rover ridder enerzijds en Johannes van den Hautart 

anderzijds, (2) 5 lopen gerstland, in Veghel, ter plaatse gnd Damac, tussen 

kvw Aleijdis van Vranckenvoirt enerzijds en Henricus Perman anderzijds, (3) 

een hofstad, in Veghel, ter plaatse gnd Hamvelt, {f.286r} rondom tussen de 

gemeint, (4) de helft die aan hem behoort in 3 vrachten hooiland, in 

Veghel, ter plaatse gnd Ham, tussen Gerardus Uwijns soen enerzijds en kvw 

Margareta van den Heerberch anderzijds, (5) de helft die aan hem behoort in 

1 vracht hooiland, in Veghel, ter plaatse gnd Hamvelt, tussen Gerlacus 

Cnode enerzijds en voornoemde Barnerus anderzijds, belast met (a) de cijns 

aan de naburen aldaar, (b) een b-erfcijns van 40 schelling paijment aan 

Katherina Copkens, (c) 1/7 deel van een b-erfcijns van 6 oude schilden. 

 

Andreas filius quondam Frederici Hoernken septem lopinatas terre ordeacee 

sitas in parrochia de Vechel inter hereditatem Theoderici #Rover# filii 

domini quondam Emondi Rover militis ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Hautart ex alio item quinque lopinatas terre ordeacee sitas in 

dicta parrochia in loco dicto Damac inter hereditatem liberorum quondam 

Aleijdis de Vranckenvoirt ex uno et inter hereditatem Henrici Perman ex 

alio item quoddam domistadium situm (dg: d-) in dicta parrochia in loco 

dicto Hamvelt 
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1184 f.286r. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 26-02-1406. 

 

BP 1184 f 286r 01 vr 26-02-1406. 

Solvit. 

inter communitatem circonquaque coadiacentem item (dg: unam et dimidiam) 

#medietatem ad se spectantem in tribus# plaustratis (verbeterd uit: -as) 

feni sitas! in dicta parrochia ad locum dictum Ham inter hereditatem 

Gerardi Uwijns soen ex uno et inter hereditatem (dg: Mar) liberorum 

quondam Margarete van den Heerberch ex alio atque medietatem ad se 

spectantem in una plaustrata feni sita in dicta parrochia ad locum dictum 

Hamvelt inter hereditatem Gerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem 

Barneri filii dicti quondam Frederici ex alio ut dicebat hereditarie #{in 

linker marge:} supportavit# Barnero #suo fratri# predicto promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu (dg: domini 

de) vicinorum ibidem et hereditario censu XL solidorum (dg: monete) 

pagamenti Katherine Copkens et septima parte hereditarii census sex aude 

scilde exinde solvendis. Testes Jorden et Gheel datum sexta ante 

invocavit. 

 

BP 1184 f 286r 02 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan Jacobus Zelen een deel 

van voornoemd stuk land, welk deel strekt vanaf de Pikkenpoort, met het 

water ertussen lopend, tot aan de hofstad van de windmolen van Johannes van 

de Dijk. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Egidius (dg: filius ?q) Coptiten #peciam 

terre# tria jugera terre vel modicum plus !tendentem de porta dicta 

Pickenpoirt ad domistadium molendini venti Gerardi de Berkel inter 

communem aquam dictam die Stroem ex uno et inter fossatum tendens juxta 

aggerem Vuchtensem ex alio erga opidum de Busco emendo acquisuisset prout 

in litteris constitutus dictus Egidius quandam partem dicte pecie terre 

tendentem a porta predicta (dg: s) aqua intercurrente ad domistadium 

molendini venti Johannis de Aggere hereditarie supportavit Jacobo Zelen 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Jacobus datum sexta (dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1184 f 286r 03 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan Katherina wv Johannes 

Bijts het deel van voornoemd stuk land dat strekt vanaf de windmolen van 

voornoemde Johannes van de Dijk tot aan erfgoed van wijlen Petrus Muijs, 

zoals omgraven. Na overlijden van voornoede Katherina gaat het deel naar 

Elizabeth, dv voornoemde Katherina en wijlen Johannes. 

 

Solvit. 

Notum quod cum ut supra constitutus dictus Egidius partem dicte pecie 

terre tendentem a molendino venti dicti Johannis de Aggere ad hereditatem 

Petri quondam Muijs prout huiusmodi pars ibidem (dg: sita est) 

circonfossata est ut dicebat hereditarie supportavit Katherine relicte 

quondam Johannis Bijts (dg: ad) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dicta 

Katherina dictam partem ad eius vitam integraliter possidebit !ad eius 
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vitam post eius decessum ad (dg: Be) Elizabeth filiam dictorum (dg: Eli) 

Katherine et quondam Johannis devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286r 04 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan Jutta dvw Ghisbertus 

van der Meer een deel van voornoemd stuk land, welk deel reikt vanaf het 

deel dat behoort aan Katherina wv Johannes Bijts en haar dochter Elizabeth 

tot aan erfgoed van Willelmus Gerits soen, zoals omgraven. 

 

Solvit. 

Notum quod cum etc constitutus dictus Egidius quandam partem dicte pecie 

terre tendentem (dg: ab hereditate) a parte ad Katherinam relictam 

quondam Johannis Bijts et Elizabeth eius filiam spectantem pecie terre 

predicte ad hereditatem Willelmi Gerits soen #prout ibidem circonfossata 

est# ut dicebat hereditarie supportavit Jutte filie quondam Ghisberti van 

der Meer promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286r 05 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan voornoemde Willelmus 

Gerijts soen een deel van voornoemd stuk land, welk deel reikt van het deel 

dat behoort aan voornoemde Jutta tot aan erfgoed van Arnoldus zvw Petrus 

Reijners soen, zoals omgraven. 

 

Solvit. 

Notum quod cum ut supra constitutus dictus Egidius quandam partem dicte 

pecie terre tendentem (dg: ab he) a parte ad dictam Juttam spectante 

pecie terre predicte ad hereditatem (dg: Willelmi Gerij) Arnoldi filii 

quondam Petri Reijners soen prout ibidem circonfossata est hereditarie 

supportavit dicto Willelmo Gerijts soen promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 286r 06 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan Arnoldus zvw Petrus 

Reijners soen een deel van voornoemd stuk land, dat reikt vanaf erfgoed van 

Willelmus Gerijts soen tot aan erfgoed van Henricus Meijnen soen, zoals 

omgraven. 

 

Solvit. 

Notum quod cum ita actum esset constitutus dictus Egidius partem dicte 

pecie terre tendentem ab hereditate Willelmi Gerijts soen ad hereditatem 

Henrici Meijnen soen (dg: ut dicebat l) prout ibidem circonfossata est ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: dicto) Arnoldo filio quondam Petri 

Reijners soen promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286r 07 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 
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anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan Henricus Meijnen een 

deel van voornoemd stuk land, welk deel reikt vanaf erfgoed van Arnoldus 

zvw Petrus Reijners soen tot aan erfgoed van Willelmus Snabben, zoals 

omgraven. 

 

Solvit. 

Notum quod cum etc constitutus dictus Egidius partem dicte pecie terre 

tendentem ab hereditate Arnoldi filii quondam Petri Reijners soen ad 

hereditatem Willelmi Snabben prout ibidem circonfossata est ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Meijnen promittens super omnia ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286r 08 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan voornoemde Willelmus 

Snabben een deel van voornoemd stuk land, welk deel strekt vanaf erfgoed 

van Henricus Meijnen tot aan erfgoed van Theodericus Bijts, zoals omgraven. 

 

Solvit. 

Notum quod cum etc constitutus dictus Egidius partem dicte pecie terre 

tendentem ab hereditate (dg: Willelmi) Henrici Meijnen ad hereditatem 

Theoderici Bijts prout ibidem circonfossata est ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Willelmo Snabben promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 286r 09 vr 26-02-1406. 

Destijds had Egidius Coptiten gekocht van de stad Den Bosch een stuk land, 

3 morgen of iets meer groot, strekkend vanaf de Pikkenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Stroem enerzijds en de sloot die loopt naast de Vughterdijk 

anderzijds. Voornoemde Egidius droeg thans over aan Theodericus Bijts een 

deel van voornoemd stuk land, dat reikt vanaf erfgoed van Willelmus Snabben 

tot aan de hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel. 

 

Solvit. 

Notum quod cum etc constitutus dictus Egidius quandam partem dicte pecie 

terre tendentem ab hereditate Willelmi Snabben ad domistadium molendini 

venti Gerardi de Berkel ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico 

Bijts promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286r 10 vr 26-02-1406. 

Vervolgens beloofden alle voornoemden dat, indien later bij meting bevonden 

wordt dat voornoemd stuk land groter is dan 3 morgen, dat zij dan dat 

meerdere aan de stad Den Bosch zullen betalen, zó dat voornoemde Egidius 

daarvan geen schade heeft. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum etc constituti igitur dicti omnes 

#promiserunt indivisi super omnia# si per mensuram inventum fuerit de 

post dicta pecia terre plus continere quam tria jugera terre quod ipsi de 

illo pluri satisfacient opido de Busco quod predicto (dg: opido) Egidio 

dampna exinde non eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

1184 f.286v. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 26-02-1406. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 27-02-1406. 
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BP 1184 f 286v 01 vr 26-02-1406. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Ghibo Loden 

soen het deel dat behoorde aan wijlen voornoemde Godescalcus in een kamp, 

ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd Voerts Hoeve, tussen Johannes 

Kathelinen soen enerzijds en erfgoed van voornoemde Theodericus anderzijds, 

in welk kamp voornoemde Ghibo een bunder lands heeft, met het recht van weg 

over voornoemd erfgoed van Theodericus vanaf eerstgenoemd kamp tot aan de 

weg, belast met de grondcijns als die eruit gaat. 

 

{Links boven aan de bladzijde een kleine cirkel}. 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct totam partem que 

ad dictum quondam Godescalcum spectabat in quodam campo sito in loco 

dicto Eijlde (dg: in) ad locum dictum Voerts Hoeve inter hereditatem 

Johannis (dg: ute) Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici ex alio in quo campo Ghibo Loden soen (dg: et) unum habet 

bonarium terre ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) simul cum jure 

viandi per dictam hereditatem dicti Theoderici a campo predicto usque ad 

plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiboni promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi si 

quis exinde fuerit solvendus. Testes Lu et (dg: Nijc) Johannes datum 

sexta ante invocavit. 

 

BP 1184 f 286v 02 vr 26-02-1406. 

Mijchaelis Peters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Mijchaelis Peters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286v 03 vr 26-02-1406. 

Hermannus van Os, Willelmus van Derentheren, Conrardus van Geffen snijder 

en Willelmus van Zelant beloofden aan Stephanus Merlingus etc 100 Franse 

kronen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen op straffe van 3. 

 

Hermannus van Os Willelmus van Derentheren Conrardus de Geffen sartor et 

Willelmus de Zelant promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo 

etc centum Vrancrijc cronen ad Johannis proxime futurum persolvendos sub 

pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286v 04 vr 26-02-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286v 05 za 27-02-1406. 

Johannes van Dommellen zvw Baudewinus Kijst verkocht aan Leonius van Erpe 

zvw Godefridus van Erpe een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen 

Baudewinus Kijst die nu aan voornoemde verkoper behoort, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Herzel. 

 

Johannes de Dommellen #filius quondam Baudewini (dg: h) Kijst# 

hereditarie vendidit Leonio de Erpe filio quondam Godefridi de Erpe 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

manso quondam Baudewini Kijst nunc ad dictum venditorem spectante sito in 

parrochia de Oerscot in loco dicto Herzel atque ex attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et (dg: aliam 

obligationem dep) sufficientem facere. Testes (dg: Gheel) Lu et Gheel 
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datum sabbato ante invocavit. 

 

BP 1184 f 286v 06 za 27-02-1406. 

Godefridus van Erpe zvw Godefridus van Erpe gaf uit aan zijn zwager 

Johannes van Dommellen zijn helft in een hoeve, gnd het Goet ten Beirgelen, 

van wijlen voornoemde Godefridus, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, 

naast de brug alldaar, aan de kant richting Schijndel; de uitgifte 

geschedde vooor de lasten die wijlen voornoemde Godefridus eruit had, en 

thans voor een n-erfcijns van 21 Hollandse gulden, die wijlen hr Willelmus 

graaf van Holland had laten slaan, of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Lichtmis uit voornoemde helft te betalen. 

 

Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe medietatem ad se 

spectantem in quodam manso dicto tGoet ten Beirgelen dicti quondam 

Godefridi sito in parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode juxta 

pontem ibidem in latere versus Scijnle (dg: a) simul cum attinentiis 

eiusdem medietatis singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Dommellen 

suo sororio ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus que dictus 

quondam Godefridus exinde solvere consuevit et tenebatur dandis etc atque 

pro hereditario censu XXI Hollant gulden monete Hollandie scilicet talium 

florenorum quos dominus quondam Willelmus pie memorie comes Hollandie 

(dg: fu) ?fieri fecerat seu alterius pagamenti eiusdem valoris dando sibi 

ab alio purificationis ex medietate predicta promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit (dg: 

et). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286v 07 za 27-02-1406. 

Voornoemde Johannes van Dommellen droeg over aan Godefridus van Erpe zvw 

Godefridus van Erpe (1) ¼ deel dat aan hem behoort in (dg: een kamp van) 4 

morgen land van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Nuland, ter plaatse 

gnd Nuwelant, van welk kamp één helft behoort aan voornoemde Godefridus, 

(2) ¼ deel dat aan hem behoort in 4 morgen land, ter plaatse gnd die 

Corthoeve, naast wijlen Ghisbertus van de Doorn enerzijds en wijlen hr 

Johannes investiet van Braes anderzijds. 

 

Dictus Johannes (dg: ?duo) quartam partem ad se spectantem in (dg: quodam 

campo) quatuor jugeribus #terre# (dg: continente) domini #{in linker 

marge:} quondam Godefridi# #de Os militis# sitis (dg: -o) in parrochia de 

Nuwelant (dg: ad) ad locum dictum Nuwelant (dg: inter contigui) de quo 

campo una medietas ad Godefridum de Erpe filium (dg: dicti) quondam 

Godefridi de Erpe pertinere dinoscitur atque quartam partem ad se 

spectantem in (dg: quodam campo quatuor) quatuor jugeribus terre sitis ad 

locum dictum die Corthoeve contigue juxta hereditatem quondam Ghisberti 

de Spina ex uno et inter hereditatem domini #quondam# Johannis investiti 

olim van Braes #ex alio# (dg: ut dic) in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido predicto promittens 

super omnia (dg: ratam) warandiam et obligationem (dg: ex parte) ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 286v 08 za 27-02-1406. 

Elizabeth wv Willelmus Roefs soen van Nijsterle verkocht aan Jacobus van 

der Heijden zvw Jacobus Oden soen van der Heijden (1) de helft die aan haar 

en Arnoldus zv voornoemde Elizabeth en wijlen Willelmus behoort, in een 

erfgoed, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurdse Straat, tussen de osendrup 

van het woonhuis van Johannes van den Scoensteen enerzijds en erfgoed van 

Petrus van Bardewijc anderzijds, strekkend vanaf de Beurdse Straat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus Mutsart, welk eerstgenoemd 

erfgoed wijlen voornoemde Willelmus gekocht4 had van voornoemde Johannes, 

                         
4 Zie ← BP 1175 f 084v 07 vr 31-01-1393, verkoop van dit erfgoed. 
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(2) de helft die aan haar en voornoemde Arnoldus behoort, in de gebouwen op 

eerstgenoemd erfgoed. {f.287r} Verkoopster en met haar Theodericus Wouters 

soen van den Slangmortel en Rodolphus Arnts soen van Herlaer beloofden 

lasten van de kant van hen en van wijlen voornoemde Willelmus en zijn 

erfgenamen af te handelen en dat voornoemde Arnoldus, zodra hij 

meerderjarig is, van deze helft afstand zal doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi Roefs soen de Nijsterle #cum tutore 

medietatem ad se et ad Arnoldum fillium dictorum Elizabeth et quondam 

[Willelmi] spectantem in# (dg: quandam) hereditatem! sitam! in Busco ad 

vicum dictum communiter Boerdsche Straet inter stillicidium domus 

habitationis Johannis van den Scoensteen ex uno et inter hereditatem 

Petri de Bardewijc ex alio tendente a dicto vico retrorsum ad hereditatem 

Henrici Mutsart quam hereditatem primodictam dictus quondam Willelmus 

erga predictum Johannem acquisierat emendo prout in litteris atque 

medietatem ad ipsam et predictum Arnoldum spectantem in edificiis in 

primodicta hereditate 

 

1184 f.287r. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 27-02-1406. 

 

BP 1184 f 287r 01 za 27-02-1406. 

consistentibus hereditarie vendidit Jacobo van der Heijden filio quondam 

Jacobi Oden soen van der Heijden #cum litteris et jure# promittentes cum 

tutore et cum ea Theodericus Wouters soen van den Slangmortel et 

Rodolphus Arnts soen van Herlaer indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi et 

suorum heredum deponere et quod ipsi predictum Arnoldum dum ad annos sue 

pubertatis pervenerit super predicta medietate et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renunciare. Testes Jorden et Lu datum 

sabbato ante invocavit. 

 

BP 1184 f 287r 02 za 27-02-1406. 

De broers Willelmus en Lambertus, gnd van den Pettellaer, en hun zuster 

Batha verkochten aan voornoemde Jacobus van der Heijden zvw Jacobus Oden 

soen van der Heijden de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van 

hun zuster Truda van den Pettellaer ev Willelmus Roefs soen van Nijsterle, 

in voornoemd erfgoed met ziijn gebouwen. Verplichtingen van hun kant en van 

de kant van voornoemde Willelmus worden afgehandeld. 

 

Willelmus Lambertus fratres dicti van den Pettellaer et Batha eorum soror 

#cum tutore# medietatem ipsis de morte quondam Trude van den Pettellaer 

eorum sororis uxoris olim Willelmi Roefs soen van Nijsterle successione 

advolutam in hereditate cum suis edificiis predictis hereditarie 

vendiderunt dicto Jacobo promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti 

quondam Willelmi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 287r 03 za 27-02-1406. 

Henricus van der Hellen en Walterus Boc beloofden aan Aleijdis wv 

Wolphardus van Ghiessen 70 Rijnse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen. 

 

Henricus van der Hellen #et# Walterus Boc promiserunt indivisi super 

omnia Aleijdi relicte quondam Wolphardi de Ghiessen LXX Rijnsche gulden 

vel valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos (dg: et). Testes Lu et 

Gheel datum sabbato ante invocavit. 

 

BP 1184 f 287r 04 za 27-02-1406. 

Cristina wv Theodericus zvw Arnoldus Coecman droeg over aan Johannes van 

Vessem gewantsnijder een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, op het 



Bosch’ Protocol jaar 1406 02.  38 

 

leven van voornoemde Cristina met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, welke lijfpacht wijlen voornoemde Theodericus, 

tbv hem en zijn voornoemde vrouw Cristina, verworven had van Willelmus zvw 

Henricus Loijer. Met achterstallige termijnen. 

 

Cristina relicta quondam Theoderici filii quondam Arnoldi Coecman vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Cristine et non ultra purificationis ex 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam pensionem dictus 

quondam Theodericus ad opus sui et ad opus dicte (dg: Cristri) Cristine 

sue uxoris erga Willelmum filium quondam Henrici Loijer acquisierat prout 

in litteris (dg: legitime) simul cum omnibus arrestadiis sibi de predicta 

pensione restantibus legitime supportavit Johanni de Vessem rasori 

pannorum !rs cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. 

Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 287r 05 za 27-02-1406. 

Johannes van Ammerzoijen en zijn zoon Henricus verkochten aan Theodericus 

van Ammerzoijen een lijfrente van 59 nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, over de Korenbrug, 

tussen erfgoed van Elizabeth van Haren enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

van Hezewijc anderzijds, (2) een huis en erf, in Den Bosch, over de 

Berenbrug, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Nollen enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Holaer anderzijds, (3) een stuk land, in Maren, aan het 

eiland gnd die Grote Wert, tussen Arnoldius van Vucht enerzijds en kvw 

Henricus Rijemslegher anderzijds. 

 

Johannes de Ammerzoijen (dg: Johannes) et Henricus eius filius legitime 

vendiderunt Theoderico de Ammerzoijen vitalem pensionem LIX novorum 

gulden scilicet novem denarios communiter boddreger vocatos pro quolibet 

gulden computato solvendam anno quolibet ad vitam dicti Theoderici et non 

ultra mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex (dg: duabus domibus 

et earum fundis) #domo et area# sita in Busco (dg: ad vicum a) ultra 

pontem bladi inter hereditatem Elizabeth van Haren ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van Hezewijc !atque ex domo et area sita in Busco 

ultra pontem dictum Berenbrugge inter hereditatem quondam Gerardi Nollen 

ex uno et inter hereditatem Johannis van Holaer ex alio atque ex pecia 

terre sita in parrochia de Maren ad magnam insulam dictam die Grote Wert 

inter hereditatem Arnoldi van Vucht ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Rijemslegher ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit erit quitum. Testes (dg: Jorden) Gheel et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 287r 06 za 27-02-1406. 

Philippus van Heijsterbeke beloofde aan Godescalcus Beker? 20 Hollandse 

gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Sint-Remigius 

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

 

Philippus van Heijsterbeke promisit super omnia Godescalco Bek[er?] XX 

Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 287r 07 za 27-02-1406. 

Johannes Bijts zvw Goeswinus van Lijeshout, Johannes van Troest en 

Cristianus van den Bredeacker beloofden aan Stephanus Merlingus etc 12 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen, op 

straffe van 1. 
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Johannes Bijts filius quondam Goeswini van Lijeshout Johannes van Troest 

et Cristianus van den Bredeacker promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo etc XII aude scilde Francie ad Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 287r 08 za 27-02-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 287r 09 ma 01-03-1406. 

Godefridus Hoijer zv Johannes verkocht aan Willelmus Bac zvw Mathijas van 

den Molengrave (1) een stenen huis en erf van wijlen Arnoldus Poeldonc, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Pijecke 

enerzijds en een straatje dat loopt van de Orthenstraat naar het gemene 

water aldaar anderzijds, welk huis en erf voornoemde Godefridus gekocht had 

van Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont, en welk huis en erf Godefridus 

gerechtelijk gekocht had van Johannes van de Kloot, (2) een b-erfcijns van 

56 Hollandse gulden, 1 gouden nobel geld van de koning van Engeland of 

ander gouden paijment van dezelfde waarde voor 3 Hollandse gulden gerekend, 

welke cijns voornoemde Godefridus beloofd had aan voornoemde Henricus, 

gaande uit voornoemd stenen huis en erf, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, (3) een b-erfcijns van 6 Hollandse gulden 

van gelijke waarde, die voornoemde Godefridus beloofd5 had aan voornoemde 

Henricus Bac, gaande uit voornoemd stenen huis en erf, welke cijnzen 

voornoemde Godefridus verworven6 had van voornoemde Henricus Bac. Zou er 

uit voornoemd stenen huis en erf méér moeten worden betaald dan (a) 

voornoemde cijnzen, (b) 1 oude sterling gnd oude Engels, (c) 6 pond was aan 

de hertog, (d) een b-erfcijns van 8 pond 6 schelling geld aan het Geefhuis 

in Den Bosch, dan zal hij dat meerdere afhandelen. 

 

Godefridus Hoijer filius Johannis domum lapideam et aream quondam Arnoldi 

Poeldonc cum suis attinentiis sitam in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Nijcholai Pijecke ex uno et inter quendam viculum 

tendentem a dicto vico Orthensi versus !quam communem ibidem ex alio quam 

domum et aream (dg: dict) cum suis attinentiis dictus Godefridus erga 

Henricum Bac filium quondam Godescalci Roesmont emendo acquisierat (dg: 

et) prout in litteris et quam domum et aream dictus Godefridus erga 

Johannem de Globo per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

emendo 

 

1184 f.287v. 

 secunda post invocavit: maandag 01-03-1406. 

 tercia post invocavit: dinsdag 02-03-1406. 

 

BP 1184 f 287v 01 ma 01-03-1406. 

acquisierat prout in litteris atque hereditarium censum (dg: LVI) LVI 

Hollant gulden scilicet uno aureo denario communiter (dg: Engels) nobel 

vocato monete regis Anglie vel alio pagamento aureo #eiusdem valoris# pro 

tribus Hollant gulden computato quem dictus Godefridus promiserat se 

daturum et soluturum dicto Henrico ex domo lapidea et (dg: n) area 

predicta (dg: prout) hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

prout in litteris atque hereditarium censum VI Hollant gulden similis 

valoris quem dictus Godefridus promiserat se daturum et soluturum dicto 

Henrico Bac ex predicta domo lapidea et area et quos census predictos 

antedictus Godefridus erga predictum Henricum Bac acquisierat prout in 

diversis litteris hereditarie vendidit Willelmo Bac filio quondam Mathije 

                         
5 Zie ← BP 1182 p 881r 02 vr 16-06-1402, belofte van deze erfcijns. 
6 Zie ← BP 1182 p 881r 03 za 09-12-1402, overdracht van deze erfcijns. 
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van den Molengrave supportavit cum (dg: omnibus) litteris et (dg: jure) 

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

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia si ex 

dicta domo lapidea et area plus esset solvendum annuatim #de jure# quam 

census supradicti et quam unus antiquus sterlingus dictus aude Engels et 

quam sex libre cere domino duci et quam hereditarius census octo librarum 

et sex solidorum monete mense sancti spiritus in Busco (dg: testes) quod 

ipse illud deponet omnino. Testes Dordrecht et Gheel datum secunda post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 287v 02 ma 01-03-1406. 

(dg: Philippus zv Philipps mesmaker van Bonijngen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Philippus filius Philipps cultellifex van Bonijngen prebuit et 

reportavit). 

 

BP 1184 f 287v 03 ma 01-03-1406. 

Philippus van Bonijngen mesmaker zvw Philippus mesmaker verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Philippus van Bonijngen cultellifex filius quondam Philippi cultellificis 

prebuit et reportavit. Testes Jorden et Gh[eel] datum s[upra]. 

 

BP 1184 f 287v 04 ma 01-03-1406. 

Voornoemde Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave beloofde aan 

voornoemde Godefridus Hoijer zv Johannes 1600 nieuwe gulden, 13 oude 

Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, of 2 Engelse nobel voor 9 

nieuwe gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori (dg: ?v) mille et 

sexcentos (dg: Hollant) novos gulden XIII aude Vlems vel IX boddreger pro 

quolibet gulden computatis aut duobus Engels nobel pro (dg: qui) novem 

dictorum gulden computatis ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 287v 04 ma 01-03-1406. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren: een stuk land, in Haaren, 

tussen een gemene weg gnd die Gruijnstraet enerzijds en Elizabeth wv 

Henricus koster anderzijds, met een eind strekkend {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren peciam terre sitam in 

parrochia de Haren inter (dg: hereditatem Ghibonis Bathen) #communem 

plateam dictam die Gruijnstraet# ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Henrici custodis ex alio tendentem cum uno fine. 

 

BP 1184 f 287v 05 ma 01-03-1406. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Wijtmannus van den 

Dael zvw Willelmus van Os een stuk land, in Haaren, tussen een gemene 

straat gnd die Gruenstraet enerzijds en Elizabeth wv Henricus koster 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Wijtmannus en met het 

andere eind aan Walterus zvw Walterus van den Loe. 

 

Solvit III. 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren peciam terre sitam in 

parrochia de Haren inter communem vicum dictum die Gruenstraet ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Henrici custodis !tendentem 
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cum uno fine ad hereditatem Wijtmanni van den Dael filii quondam Willelmi 

de Os et cum reliquo fine ad hereditatem Walteri filii quondam Walteri 

van den Loe ut dicebat hereditarie vendidit dicto Wijtmanno promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Gheel 

datum supra. 

 

BP 1184 f 287v 06 ma 01-03-1406. 

Willelmus Vlemijnc zvw Walterus Vlemijnc verklaarde ontvangen te hebben van 

Hermannus zvw Wijtmannus Lueders soen 9 mud rogge, als scharen die aan 

voornoemde Willelmus en zijn broer Godefridus zvw voornoemde Walterus met 

Lichtmis in de afgelopen 3 jaar vervallen waren, wegens een b-erfpacht van 

3 mud rogge, die voornoemde Hermannus moest leveren aan wijlen voornoemde 

Walterus, gaande uit verschillende goederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel. 

 

Solvit II boddreger. 

Willelmus Vlemijnc filius quondam Walteri Vlemijnc palam recognovit sibi 

per Hermannum filium quondam Wijtmanni L[ue]ders soen fore satisfactum de 

IX modiis siliginis tamquam de proventibus dictis scharen que provenerunt 

dicto Willelmo et Godefrido suo fratri filio dicti quondam Walteri in 

tribus annis proxime preteritis in festo purificationis #occacione# (dg: 

de) hereditarie paccionis trium modiorum siliginis (dg: dicte mensure) 

quam dictus Hermannus solvere consuevit dicto quondam Waltero ex 

quibusdam bonis sitis in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel 

promittens super omnia dictum Hermannum indempnem servare. Testes Jorden 

et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 287v 07 ma 01-03-1406. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Rodolphus Vette zvw 

Ghibo Vette een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een kamp, 2 morgen groot, 

gelegen naast de plaats gnd Hogedonc, tussen wijlen Ghisbertus van de Doorn 

enerzijds en wijlen Bodo van Tiel, nu Willelmus Broeder, anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd Vogeldonc, welke cijns voornoemde 

Henricus Bac gekocht had van Ghisbertus Vet zvw Elijas Veren Berthen soen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quodam campo duo jugera terre continente sito juxta 

locum dictum Hogedonc inter hereditatem quondam Ghisberti de Spina #ex 

uno# et inter hereditatem quondam Bodonis de Tiel nunc ad Willelmum 

Broeder spectantem ex alio tendente cum uno fine ad locum dictum 

Vogeldonc quem censum dictus Henricus Bac erga Ghisbertum Vet filium 

quondam Elije Veren Berthen soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Rodolpho Vette filio quondam Ghibonis Vette cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Jorden et Lu datum 2a post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 287v 08 di 02-03-1406. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder droeg7 over aan Gerardus van 

Houbraken zv Willelmus van Houbraken (1) een erfgoed, in Den Bosch, bij de 

plaats gnd Zile, tussen erfgoed van Godefridus timmerman enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Tolinc anderzijds, strekkend vanaf de gemene stroom 

aldaar tot aan erfgoed van Willelmus Bresser, welke eerstgenoemd erfgoed 

overal, zowel voor als achter, 19½ hamervoet breed is, (2) 2/3 deel van een 

brug, gelegen voor eerstgenoemd erfgoed, welke brug 21 voet breed is, te 

weten het 2/3 deel dat recht voor eerstgenoemd erfgoed ligt, richting de 

brug van voornoemde Godefridus, aan voornoemde Theodericus Rover 

                         
7 Dit contract is bijna identiek aan BP 1184 f 288r 01 di 02-03-1406, waarin echter de 
goederen verkregen waren van Gerlacus Boest zvw Arnoldus Boest. 
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overgedragen door Henricus Noet zv Andreas. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

hereditatem sitam in Busco prope locum dictum Zile inter hereditatem 

Godefridi carpentatoris et hereditatem Arnoldi Tolinc tendentem a communi 

aqua ibidem currente ad hereditatem Willelmi Bresser que hereditas 

primodicta continet ubique tam ante quam retro decem et novem et dimidiam 

pedatas dictas hamervoet in latitudine atque duas (dg: pedatas) tercias 

partes cuiusdam pontis siti ante primodictam hereditatem et qui pons XXI 

pedatas in latitudine continet scilicet illas duas tercias partes que 

site sunt recte ante primodictam hereditatem versus pontem dicti 

Godefridi supportatas dicto Theoderico Rover ab Henrico Noet filio Andree 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo van Houbraken filio 

(dg: quondam V) Willelmi de Houbraken cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Lu datum 3a post invocavit. 

 

1184 f.288r. 

 tercia post invocavit: dinsdag 02-03-1406. 

 

BP 1184 f 288r 01 di 02-03-1406. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder droeg over aan voornoemde 

Gerardus van Houbraken (1) een erfgoed in Den Bosch, naast de plaats gnd 

Zile, tussen erfgoed vam Godefridus timmerman enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Tolinc anderzijds, strekkend vanaf de gemene stroom aldaar 

achterwaarts tot aan erfgoed van Willelmus Bresser, welk eerstgenoemd 

erfgoed zowel voor als achter 19½ hamervoet meet, (2) 2/3 deel van een 

brug, gelegen voor eerstgenoemd erfgoed, welk deel 21 voet breed is, met de 

gebouwen op deze goederen, aan voornoemde Theodericus Rover overgedragen8 

door Gerlacus Boest zvw Arnoldus Boest. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Johannis Rover militis 

hereditatem sitam in Busco juxta locum dictum Zile inter hereditatem 

Godefridi carpentatoris et hereditatem Arnoldi Tolinc tendentem a communi 

aqua ibidem currente retrorsum ad hereditatem Willelmi Bresser que 

hereditas primodicta continet tam ante quam retro XIX et dimidiam pedatas 

dictas hamervoet insuper duas tercias partes pontis siti ante primodictam 

hereditatem que pars continet XXI pedatas in latitudine #cum edificiis in 

eis consistentibus# supportatas dicto Theoderico Rover a Gerlaco Boest 

filio quondam Arnoldi Boest prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Gerardo van Houbraken cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Gheel datum 3a post invocavit. 

 

BP 1184 f 288r 02 di 02-03-1406. 

Willelmus die Rode zvw Henricus die Rode droeg over aan Gerardus Wolf 1 mud 

rogge n-erfpacht uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, die 

Willelmus van Arle beloofd had aan Henricus, Baudewinus, voornoemde 

Willelmus en Maria, kvw voornoemde Henricus die Rode, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit een beemd, gnd die Groet Doncs Beemt, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, tussen Willelmus van Arle enerzijds en 

Johannes van den Stadeacker anderzijds. 

 

Willelmus (dg: filius) die Rode filius quondam Henrici die Rode (dg: he) 

unum modium siliginis hereditarie paccionis de hereditaria paccione trium 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem trium et 

dimidii modiorum siliginis Willelmus de Arle promiserat se daturum et 

soluturum Henrico Baudewino et dicto Willelmo et Marie liberis dicti 

quondam Henrici die Rode hereditarie purificationis et in Bucstel 

                         
8 Zie ← BP 1179 p 288v 01 ma 11-09-1391, Gheerlacus Boest zvw Arnoldus Boest droeg de goederen 
over aan Theodericus Rover zvw hr Johannes. 



Bosch’ Protocol jaar 1406 02.  43 

 

tradendam ex prato dicto die Groet Doncs Beemt sito in parrochia de 

Oerscot in loco dicto Arle inter hereditatem Willelmi de Arle et 

hereditatem Johannis van den Stadeacker prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo Wolf cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jor et Lu 

datum feria 3a post invocavit. 

 

BP 1184 f 288r 03 di 02-03-1406. 

Johannes Hals zv Herbertus Hals verkocht aan zijn voornoemde vader 

Herbertus ½ morgen land uit de helft, die aan voornoemde Herbertus 

behoorde, in een kamp, 6 morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hoeven, tussen erfgoed gnd Torddeel enerzijds en erfgoed gnd die Rijshoem, 

behorend aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, anderzijds, welke 

helft van voornoemd kamp, samen met andere goederen, voornoemde Herbertus 

geschonken had aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Aleijdis dv Henricus 

van Goderheijl, en van welke helft voornoemde Herbertus ½ morgen en ½ 

morgen eertijds verworven had van zijn voornoemde zoon Johannes, voor 

voornoemde Johannes Hals behouden 1½ morgen van eerstgenoemde helft. 

 

Johannes Hals filius Herberti Hals dimidium juger terre de medietate que 

ad dictum Herbertum spectabat in quodam campo sex jugera terre continente 

sito in parrochia de Roesmalen ad locum dictum die Hoeven inter 

hereditatem dictam Torddeel ex uno et inter hereditatem dictam die 

Rijshoem ad conventum sancte Clare in Busco spectantem ex alio (dg: de) 

quam medietatem dicti campi dictus Herbertus dederat dicto Johanni simul 

cum quibusdam aliis bonis cum Aleijde sua uxore filia Henrici van 

Goderheijl nomine dotis (dg: ut dic) et de qua medietate dictus Herbertus 

dimidium juger et dimidium juger terre erga predictum Johannem suum 

filium pridem acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit dicto Herberto 

suo #patri# (dg: filio) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salva dicto Johanni Hals uno et 

dimidio jugeribus terre medietatis primodicte. Testes Lu et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 288r 04 di 02-03-1406. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat zijn voornoemde vader Herbertus hem alle 

goederen heeft gegeven die hij aan hem en zijn voornoemde vrouw Aleijdis 

beloofd had, voor hem behouden 1½ morgen land van eerstgenoemde helft. 

 

Dictus Johannes palam recognovit sibi per predictum Herbertum suum patrem 

fore satisfactum ab omnibus bonis et hereditatibus que! dictus Herbertus 

promiserat dicto Johanni suo filio cum predicta Aleijde sua uxore nomine 

dotis clamans inde quitum salvo sibi uno et dimidio jugeribus terre 

medietatis primodicte. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 288r 05 di 02-03-1406. 

Henricus van den Elsen en zijn vrouw Metta svw Gerardus Brocs verkochten 

aan Willelmus Hels en Herbertus Hels, executores testamenti van wijlen 

voornoemde Gerardus, tbv Petrus Broc zvw Henricus Writer, door hem verwekt 

bij voornoemde Metta, een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, welke cijns wijlen voornoemde 

Gerardus Broc zvw Petrus Broc gekocht had van Egidius zvw Henricus zvw 

Henricus Boijen, van welke cijns één helft aan voornoemde Metta gekomen was 

na overlijden van haar voornoemde broer Gerardus, en van welke cijns Ghibo 

zvw Johannes Everaets soen van Hijntham, tbv voornoemde Henricus en Metta, 

afstand had gedaan. 

 

Henricus van den Elsen maritus et tutor legitimus Mette Brocs sue uxoris 

sororis quondam Gerardi Brocs (dg: palam) #et ipsa Metta cum eodem 

tamquam# hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis quem censum dictus quondam Gerardus 



Bosch’ Protocol jaar 1406 02.  44 

 

Broc filius quondam Petri Broc erga Egidium filium quondam Henrici filii 

quondam Henrici Boijen emendo acquisierat prout in litteris et de quo 

censu una medietas dicte Mette de morte dicti quondam Gerardi sui fratris 

successione fuerat advoluta ut dicebant et super quo censu Ghibo filius 

quondam Johannis Everaets soen van Hijntham ad opus dictorum Henrici et 

Mette hereditarie renunciaverat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Willelmo Hels et Herberto Hels executoribus testamenti dicti quondam 

Gerardi ad opus Petri Broc filii quondam Henrici Writer #ab ipso et dicta 

Metta pariter genito!# supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

(dg: ind) indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Gerardi et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 288r 06 di 02-03-1406. 

Voornoemde Petrus verklaarde dat voornoemde executores hem alle goederen 

gegeven hebben, die wijlen voornoemde Gerardus Broc in zijn tetsament aan 

hem had nagelaten. 

 

Dictus Petrus palam recognovit sibi per predictos executores fore 

satisfactum ab omnibus bonis que dictus quondam Gerardus Broc in eius 

testamento legaverat Petro predicto calams inde quitos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 288r 07 di 02-03-1406. 

Johannes van Ollant schoenmaker zvw Johannes van Ollant en Bartholomeus zv 

Henricus van Meirlaer deden tbv Johannes nzvw hr Reijmboldus van Os 

priester afstand van 1 morgen land van wijlen Albertus Jans soen, in Oss, 

ter plaatse gnd die Brant, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en erfg vw Henricus zvw Johannes Rijcouts soen anderzijds. Lasten 

van hun kant en van de kant van Hilla wv voornoemde Albertus en haar 

erfgenamen worden afgehandeld. De brief overhandigen aan hr Hermannus zvw 

voornoemde Reijmboldus. 

 

Johannes de Ollant sutor filius quondam Johannis de Ollant et 

Bartholomeus filius Henrici de Meirlaer super uno jugere terre quondam 

Alberti Jans soen sito in parrochia de Os ad locum dictum die Brant inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Henrici filii quondam Johannis Rijcouts soen ex alio et 

super jure ad opus Johannis filii naturalis domini quondam Reijmboldi de 

Os presbitri hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et ex parte 

Hille relicte dicti quondam Alberti et (df: suorum) #eius# heredum 

deponere. Testes datum supra. Tradatur littera domino Hermanno filio 

dicti quondam (dg: d) Reijmboldi. 

 

1184 f.288v. 

 tercia post invocavit: dinsdag 02-03-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 288v 01 di 02-03-1406. 

Theodericus Colen soen droeg over aan Hermannus Rijemslegher 23 nobel, 12 

lichte schilden voor 1 nobel gerekend, aan hem beloofd door Emondus Rover 

van Hellu en Godefridus van Rode. 

 

Theodericus Colen soen #XXIII# (dg: XXIIII) nobel XII licht scilde pro 

quolibet nobel promissos sibi ab Emondo Rover de Hellu et Godefrido de 

Rode ut dicebat legitime supportavit Hermanno Rijemslegher. Testes Jor et 

Lu datum feria 3a post invocavit. 

 

BP 1184 f 288v 02 di 02-03-1406. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Johannes Jode zvw 
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Petrus een akker, in Haaren, ter plaatse gnd Over den Doren, tussen Hilla 

van den Poel en Godefridus Poijnenborch enerzijds en Hilla van der 

Amervoirt en de weg gnd die Gruenstraet anderzijds, welke akker ongeveer 5½ 

lopen groot is, met een eind reikt aan Ghibo Bathen en met het andere eind 

aan kvw Walterus van den Loo. 

 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren quendam agrum terre 

situm in parrochia de Haren ad locum dictum Over den Doren inter 

hereditatem Hille van den Poel et hereditatem Godefridi Poijnenborch ex 

uno et inter hereditatem Hille van der Amervoirt et inter (dg: coi) 

plateam dictam die Gruenstraet ex alio et qui ager terre quinque et 

dimidiam lopinatas terre vel circiter continet et tendit cum uno fine ad 

hereditatem Ghibonis Bathen et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum 

quondam Walteri van den Loo ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Jode 

filio quondam Petri promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 288v 03 do 04-03-1406. 

Henricus van Haren zvw Johannes van Haren beloofde voornoemde Johannes 

Joede, mbt voornoemd stuk land, schadeloos te houden van 50 mud rogge, die 

voornoemde Henricus en zijn broer Willelmus beloofd hadden aan Johannes van 

Haren Willems soen, zijn broer Willelmus, Arnoldus Houtappel, Robbertus van 

Beets, Henricus van Krekelhoven, hr Walterus van Beke priester, Engbertus 

Wouten en Willelmus nzvw Willelmus van Haren, op verschillende termijnen te 

leveren. 

 

-. 

Henricus van Haren filius quondam Johannis de Haren promisit super omnia 

habita et habenda quod ipsi Johannem Joede predictum quitabunt relevabunt 

et simpliciter indempnem servabunt ab omnibus dampnis ipsi Johanni 

eventuris #supra peciam terre predictam# occacione L modiorum siliginis 

quos dictus Henricus et Willelmus eius frater promiserant Johanni van 

Haren Willems soen (dg: Arnoldo Houtappel) Willelmo eius fratri Arnoldo 

Houtappel Robberto van Beets Henrico de Krekelhoven domino Waltero van 

Beke presbitro et Engberto Wouten et Willelmo filio naturali quondam 

Willelmi van Haren ad diversos terminos persolvendos (dg: ut) in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes (dg: datum supra) Jorden et Gheel 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 288v 04 do 04-03-1406. 

(dg: Godefridus van den Kolc verkocht). 

 

(dg: Godefridus van den Kolc hereditarie vendidit). 

 

BP 1184 f 288v 05 do 04-03-1406. 

Voornoemde Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Johannes 

die Joede een stuk land, gnd den Doeren Acker, 4 lopen groot, in Haaren, 

voor de straat gnd die Gruenstraet, tussen Johannes van den Loe enerzijds 

en Walterus zvw Walterus van den Loe anderzijds. 

 

Dictus Willelmus peciam terre dictam den Doeren #Acker# (dg: sit) quatuor 

lopinatas terre continentem sitam in parrochia de Haren ante vicum dictum 

die Gruenstraet inter hereditatem Johannis van den Loe ex uno et inter 

hereditatem Walteri filii quondam Walteri van den Loe ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni die Joede promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra 

 

1184 f.289r. 

 tercia post invocavit: dinsdag 02-03-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 quarta post invocavit: woensdag 03-03-1406. 
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 tercia post quasi modo: dinsdag 20-04-1406. 

 

BP 1184 f 289r 01 di 02-03-1406. 

Godefridus van den Kolc verkocht aan Petrus Witmeri zvw Wenemarus een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande 

uit (1) een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, 

tussen erfgoed van Elizabeth wv Johannes van Uden enerzijds en erfgoed van 

Henricus Mildemal anderzijds, strekkend vanaf de gemene straat tot aan 

erfgoed van wijlen Willelmus van Herke, (2) 1 morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Eijghen, ter plaatse gnd in het Rot, tussen erfgoed van het 

leprozenhuis van den Eijendonc enerzijds en Otto zvw Adam Maes soen 

anderzijds, (3) ½ mud rogge, b-erfpacht, die Rodolphus Hals bv voornoemde 

verkoper moet leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit een stuk land, ½ 

mud rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Eijghen, tussen Wellinus 

van Beke enerzijds en Johannes zvw Anselmus Tolinc anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond geld, die gaat uit 

voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Godefridus van den Kolc hereditarie vendidit Petro Witmeri filio quondam 

Wenemari hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

Remigii confessoris ex domo et area et orto sitis in Busco ad vicum 

dictum Buerde inter hereditatem (dg: Johannis) Elizabeth relicte quondam 

Johannis de Uden ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: Mid) Mildemal 

ex alio tendentibus a communi vico ad hereditatem quondam Willelmi van 

Herke (dg: ut dic) item ex uno jugere terre sito in parrochia de 

Roesmalen #in loco dicto die Eijghen# ad locum dictum int Rot inter 

hereditatem domus leprosorum van den Eijendonc ex uno et inter 

hereditatem Ottonis filii quondam Ade Maes soen ex alio item ex (dg: uno) 

dimidio modio siliginis hereditarie paccionis quam Rodolphus Hals frater 

dicti venditoris solvere tenetur dicto venditori ex pecia terre dimidium 

modium siliginis in semine capiente sita in parrochia predicta ad locum 

dictum die Eijghen inter hereditatem Wellini de Beke !et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Anselmi Tolinc ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini nostri ducis et hereditario censu quatuor 

librarum monete ex dictis domo area et orto prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Jodr! et Lu datum 3a post invocavit. 

 

BP 1184 f 289r 02 do 04-03-1406. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen prebuit et reportavit. 

Testes Jorden et Gheel datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 289r 03 wo 03-03-1406. 

Jkr Theodericus van Haestrecht heer van Venloen verklaarde dat Thomas 

Wautghers soen, Ghijselbertus van Buerden en Danijel zvw Willelmus Grieten 

soen beterschap en verzoening hebben beloofd mbt de moord gepleegd door 

voornoemde Thomas, Ghisbertus en Danijel op wijlen Gerardus Moelner en hij 

beloofde hen schadeloos te houden van alle aanspraken van de kant van welke 

heer dan ook onder de villicatio van Den Bosch. 

 

Solvit. 

#{in linker marge:} Domicellus# Theodericus de Haestrecht dominus de 

Venloen palam recognovit quod Thomas Wautghers soen Ghijselbertus van 

Buerden #{in linker marge:} et# Danijel filius quondam Willelmi Grieten 

soen ipsi Theoderico domino de Venloen sufficientem (dg: fecerunt) et 

plenam fecerunt emendam #et reconciliationem# de homicidio alias per 

predictos Thomam Ghisbertum et Danijelem perpetrato in personam quondam 

Gerardi Moelner et promisit super omnia ratam servare et quod ipse eosdem 
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tres indempnes servabit ab omnibus impetitionibus et dampnis eis (dg: per 

dominum) occacione domini (dg: ville de Venloen predicte) #cuiuscumque 

(dg: domini) infra villicationem de Busco consistentis# evenientibus ac 

eventuris super homicidio predicto quitabit et simpliciter indempnem 

servabit. Testes (dg: Jorden) et Lu #et Heijme# datum quarta post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 289r 04 do 04-03-1406. 

Mr Godefridus van Vlijmen phisicus zvw Godefridus zv Henricus van Vlijmen, 

door wijlen voornoemde Godefridus verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis 

dvw Godescalcus van Mijddelrode wonend ter plaatse gnd Sporct, droeg over 

aan Alardus van Berlikem 2 mud rogge b-erfpacht, aan hem behorend in 6 mud 

2 2/3 lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, welke pacht van 6 mud 2 2/3 

lopen Truda wv Wautgherus van Hijnen wonend in die Hasselt en Beatrix dv 

voornoemde Truda en wijlen Wautgherus, tezamen met een cijns, hoenderen en 

gerstpacht, met Lichtmis in Den Bosch moesten leveren aan wijlen voornoemde 

Godescalcus, gaande uit (1) een huis, tuin en hofstad met toebehoren, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, (2) een akker lands, gnd die Hoije 

Hasselt en Neder Hasselt, (3) een kamp met de sloot die daarbij hoort, 

gelegen voor de misse van voornoemde hofstad, strekkend aan erfgoed van 

Adam van Neijsel aldaar, (4) een stuk land, aldaar, over de weg, richting 

het water gnd die Aa, welk stuk eertijds was van Johannes Sluseman, (5) een 

stuk land, gelegen achter het huis, tuin en erfgoed van Jacobus uter 

Hasselt, (6) een beemd, gnd Hancbeemt, strekkend aan het water gnd die Aa, 

(7) een rogge- gerst- en haverland, bij voornoemde beemd. Samen met de 

belofte, in de brief aan hem gedaan door voornoemde Beatrix wv Lambertus 

van den Yvenlaer en haar zoon Laurencius. Met achterstallige termijnen van 

3 jaar. 

 

(dg: n) Magister Godefridus de Vlijmen phisicus filius quondam Godefridi 

filii Henrici de Vlijmen ab ipso quondam Godefrido et quondam Mechtilde 

eius uxore filia quondam Godescalci de Mijddelrode commorante ad locum 

dictum Sporct #pariter genitus# duos modios siliginis hereditarie 

paccionis ad ipsum spectantes in sex modiis et tribus lopinis siliginis 

minus tercia parte unius lopini siliginis hereditarie paccionis mensure 

de Busco quam paccionem sex modiorum et trium lopinorum siliginis minus 

tercia parte unius lopini siliginis Truda relicta quondam Wautgheri de 

Hijnen commorans in die Hasselt et Beatrix filia Trude et quondam 

Wautgheri predictorum simul cum quibusdam censu pullis et paccione ordei 

solvere tenebantur Godescalco quondam predicto hereditarie purificationis 

et in Busco tradere (dg: et qu) ex domo orto et domistadio cum suis 

attinentiis sitis in parrochia de Berlikem in loco dicto communiter die 

Hasselt et ex agro terre dicto vulgariter die Hoije Hasselt et Neder 

Hasselt atque ex quodam campo cum quodam fossato ad eundem campum 

pertinente sito ante locum dictum die mijssen domistadii predicti 

tendente (dg: ab here) ad hereditatem Ade de Neij-(dg: n)-sel ibidem 

sitam necnon ex quadam pecia terre ibidem ultra plateam versus aquam 

dictam die Aa sitam! que dudum fuerat Johannis Sluseman atque ex pecia 

terre sita retro domum ortum et hereditatem Jacobi uter Hasselt necnon ex 

prato dicto Hancbeemt tendente ad predictam aquam die Aa nominatam atque 

ex terra siliginea ordeacea et avenina prope idem pratum sitam! prout in 

litteris hereditarie supportavit Alardo de Berlikem simul cum promissione 

sibi facta per Beatricem predictam #relictam quondam Lamberti van den 

Yvenlaer# et Laurencium eius filium (dg: factam) de littera supratacta 

ipsi magistro Godefrido facta #et cum arrestadiis trium annorum# 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Godescalci et suorum heredum 

deponere. Testes Jorden et Lu datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 289r 05 do 04-03-1406. 

Rodolphus zv Henricus Coppen soen uter Hasselt verwerkte zijn recht tot 
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vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Rodolphus filius Henrici Co[p]pen soen uter Hasselt prebuit et 

reportavit. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 289r 06 do 04-03-1406. 

Voornoemde Alardus van Berlikem beloofde aan voornoemde mr Godefridus van 

Vlijmen phisicus 82 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 

gulden gerekend, en 18 gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

Dictus Alardus promisit super omnia dicto magistro Godefrido LXXXII 

Hollant gulden scilicet uno Engels nobel vel valorem pro tribus gulden 

computato atque XVIII gulden XIII aude Vlems pro quolibet computato ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 289r 07 di 20-04-1406. 

Alardus van Berlikem machtigde Jacobus van Vladeracken zijn cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen en rechtzaken te voeren. 

 

Alardus de Berlikem dedit Jacobo de Vladeracken potestatem monendi et via 

juris assequendi suos census redditus et pacciones et quecumque credita 

ac placita cum suis bon.. intho..ndi et faciendi ad revocationem. Testes 

Johannes et Jorden datum 3a post quasi modo. 

 

1184 f.289v. 

 quarta post invocavit: woensdag 03-03-1406. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 289v 01 wo 03-03-1406. 

Johannes Kepken zvw Willelmus Kepken verkocht aan Goeswinus van Druenen zvw 

Goeswinus van Druenen 1½ roede lands, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, 

tussen Johannes Willems soen van Hees enerzijds en Rijcoldus zvw Johannes 

Rijcouts soen anderzijds. 

 

Johannes Kepken filius quondam Willelmi Kepken unam et dimidiam virgatas 

terre sitas in parrochia de Geffen ad locum dictum die Vrede inter 

hereditatem Johannis Willems soen van Hees ex uno et inter Rijcoldi filii 

quondam Johannis Rijcouts soen ex alio (dg: tend) ut dicebat hereditarie 

vendidit Goeswino van Druenen filio quondam Goeswini de Druenen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dordrecht et Heijme datum 4ta post invocavit. 

 

BP 1184 f 289v 02 wo 03-03-1406. 

Voornoemde Goeswinus van Druenen zvw Goeswinus van Druenen verkocht aan 

Willelmus Hels de helft die aan hem behoort in (1) 1 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen wijlen Tielmannus van Engelant 

enerzijds en wijlen Johannes van Kessel anderzijds, (2) ½ morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen wijlen voornoemde Johannes van 

Kessel enerzijds en Johannes Dircs soen van der Heijden en zijn broers 

anderzijds, belast met waterlaten en de hertogencijs als die eruit gaat. 

 

Dictus Goeswinus medietatem ad se spectantem (dg: ad) in uno jugere terre 

sito in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Roemput inter hereditatem 

Tielmanni quondam de Engelant ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Kessel ex alio atque medietatem ad se spectantem in dimidio 

jugere terre sito in parrochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

quondam Johannis de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis Dircs 

soen van der Heijden et eius fratrum ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Hels promittens super 
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omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus ad premissa spectantibus et censu domini ducis si quis 

exinde fuerit solvendus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 289v 03 wo 03-03-1406. 

Amelius Dijependijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Amelius Dijependijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 289v 04 do 04-03-1406. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc ev Femija dvw Johannes Deijnen 

droeg over aan Agnes dvw voornoemde Johannes alle erfelijke goederen, die 

aan voornoemde Femija gekomen waren na overlijden van haar ouders. Nadat 

voornoemde Agnes overleden is, gaan de goederen terug naar voornoemde 

Femija als zij dan leeft, en anders naar haar naaste erfgenamen. 

 

-. 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc maritus et tutor 

legitimus Femije sue uxoris filie quondam Johannis Deijnen omnia et 

singula bona #hereditaria# dicte Feijmie de morte quondam patris et 

matris eiusdem !successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Agneti filie dicti quondam 

Johannis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicte Femije deponere tali annexa conditione quod postquam dicta 

Agnes via universe carnis ingressa fuerit quod tunc dicta bona omnia ad 

predictam Femijam si vixerit alioquin ad proximores heredes ipsius Femije 

devolventur et succedant prout dicta Agnes pro se et suis heredibus #cum 

tutore# super habita et habenda promisit. Testes Jorden et Gheel datum 

quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 289v 05 wo 03-03-1406. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Johannes Kepken zvw 

Willelmus Kepken ¼ deel dat aan hem behoort in 4 morgen land, in Nuland, 

ter plaatse gnd Poderbroec, tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en de 

broers Judocus Kepken en voornoemde Johannes Kepken anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Judocus en met het andere eind aan Henricus 

Wouters soen. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quartam partem ad se 

spectantem in quatuor jugeribus terre sitis in parrochia de Nuwelant in 

loco dicto Poderbroec inter hereditatem Willelmi de Nuwelant ex uno et 

inter hereditatem Judoci (dg: Kepp) Kepken et Johannis Kepken fratrum ex 

alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Judoci et cum reliquo 

fine ad hereditatem Henrici Wouters soen (dg: ut) in ea quantitate qua 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Kepken 

filio quondam Willelmi Kepken promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: exc). Testes Dordrecht et Heijme datum 4ta 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 289v 06 wo 03-03-1406. 

Jacobus zvw Arnoldus van der Hazeldonc verkocht aan zijn broer Arnoldus zvw 

voornoemde Arnoldus ¼ deel dat aan hem behoort in een kamp, gnd des 

Wisselleers Camp, ter plaatse gnd Oetheren, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en wijlen Arnoldus Nolleken Quap anderzijds. Lasten 

van zijn kant, wijlen voornoemde Arnoldus en Elizabeth wv voornoemde 

Arnoldus en hun erfgenamen worden afgehandeld. 

 

(dg: Elizabeth relicta quondam) Jacobus filius quondam Arnoldi van der 

Hazeldonc quartam partem ad se spectantem in quodam campo dicto des 

Wisselleers Camp sito ad locum dictum Oetheren inter hereditatem mense 
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sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Nolleken Quap ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo suo fratri 

filio dicti quondam Arnoldi promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi et 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi et quorumcumque heredum eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 289v 07 wo 03-03-1406. 

Voornoemde Elizabeth wv Arnoldus van der Hazeldonc en Henricus van der 

Tommellen ev Hadewigis dvw voornoemde Arnoldus deden tbv Arnoldus zvw 

voornoemde Arnoldus afstand van voornoemd ¼ deel. 

 

Quo facto dicta Elizabeth cum tutore et Henricus van der Tommellen 

maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie dicti quondam 

Arnoldi super predicta quarta parte et jure eis competente ac dictis 

Henrico et Hadewigi post decessum ipsius Elizabeth competituro ad opus 

dicti Arnoldi hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 289v 08 do 04-03-1406. 

Henricus die Wetter zvw Henricus Boudekens soen alias gnd die Wetter gaf 

uit aan de broers Theodericus en Baudewinus, kvw Petrus Moelner, (1) een 

stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen Danijel 

schoenmaker, Johannes Screijnmaker en Jordanus van Lijedevelt enerzijds en 

Arnoldus die Joncker en Henricus van Cuke anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen Johannes Monic en met het andere eind aan een gemene 

weg, (2) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, die Danijel 

en Willelmus, kvw Willelmus van der Ynden, Johannes zvw Arnoldus Heijnen 

soen en Henricus van den Valgaet met Lichtmis in Oirschot beurden, gaande 

uit een eusel, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen hr 

Anselmus van Baest priester enerzijds en voornoemde Arnoldus Joncker 

anderzijds, welk stuk land en erfpacht voornoemde Henricus die Wetter  

van voornoemde broers Danijel en Willelmus, en hun zwagers Johannes en 

Henricus {f.290r} in pacht verkregen had voor (a) de helft van 5 kapoenen, 

(b) de helft van 6 schelling 8 penning paijment b-erfcijns, (c) de helft 

van 6 schelling, en de helft van 15 penning paijment, b-erfcijns, (d) de 

helft van 6 penning oude cijns, die eerst eruit gaan, en toen nog voor (e) 

een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Oirschot, op voornoemd stuk 

land te leveren aan voornoemde Danijel, Willelmus, Johannes en Henricus, 

(3) een stuk land dat was van voornoemde Johannes Screijnmaker, tussen 

voornoemd stuk land enerzijds en Lucas nzv Lucas Meeus soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de helft van voornoemde cijnzen en hoenderen, en 

voor voornoemde b-erfpacht van 16 lopen rogge, en thans voor (f) een 

n-erfpacht van 2 mud 9 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1408). 

 

Henricus die Wetter filius quondam Henrici Boudekens soen alias dicti die 

Wetter peciam terre sitam in parrochia de Oerscot in pastoria de 

Boterwijc inter hereditatem Danijelis sutoris et hereditatem Johannis 

Screijnmaker et hereditatem (dg: Johannis) Jordani de Lijedevelt ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi die Joncker et Henrici de Cuke ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Johannis Monic et cum 

reliquo fine ad communem plateam atque hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam Danijel et Willelmus liberi 

quondam #{in linker marge:} Willelmi# (dg: Henrici) van der Ynden 

Johannes filius quondam Arnoldi Heijnen soen et Henricus van den Valgaet 

solvendam habuerunt hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex 

hereditate dicta eeussel sita in parrochia et pastoria predictis inter 

hereditatem domini Anselmi de Baest presbitri ex uno et inter hereditatem 

dicti Arnoldi Joncker ex alio quas peciam terre et paccionem dictus 
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Henricus die Wetter erga jamdictos Danijelem Willelmum fratres Johannem 

et Henricum 

 

1184 f.290r. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 290r 01 do 04-03-1406. 

Solverunt ambo. 

eorum sororios ad (dg: cens) pactum acquisierat scilicet pro medietate 

quinque caponum pro medietate sex solidorum et octo denariorum pagamenti 

hereditarii census pro medietate sex solidorum et (dg: et) pro medietate 

XV denariorum pagamenti hereditarii census et pro medietate sex 

denariorum antiqui census (dg: et pro h) prius exinde solvendis atque pro 

hereditaria paccione XVI lopinorum siliginis mensure de Oerscot jamdictis 

Danijeli Willelmo Johanni et Henrico exinde solvenda (dg: prout) et supra 

predictam peciam terre tradenda #acquisierat# prout in litteris (dg: 

quas) atque peciam terre (dg: cum suis edificiis) que fuerat dicti 

Johannis Screijnmaker sitam inter predictam peciam terre ex uno et inter 

hereditatem Luce (dg: fi) filii naturalis Luce Meeus soen #ex alio# ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico et Baudewino fratribus 

liberis quondam Petri Moelner ab eisdem hereditarie possidendas pro 

medietate censuum et pullorum supradictorum et pro predicta paccione XVI 

lopinorum siliginis danda etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum 

et IX lopinorum siliginis mensure predicte danda sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in (dg: Busco) #Oerscot# tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Jorden et Lu datum quinta post invocavit. 

{In linker marge een verticale haal naast 02 tm 04}. 

 

BP 1184 f 290r 02 do 04-03-1406. 

Voornoemde broers Theodericus en Baudewinus, kvw Petrus Moelner, beloofden 

aan voornoemde Henricus die Wetter zvw Henricus Boudekens soen alias gnd 

die Wetter 115 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 5 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis over 2 jaar (za 

02-02-1409) te betalen en te leveren. 

 

Dicti fratres promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico centum et XV 

gulden scilicet IX boddreger vel (dg: XIII aude) #decem# Vlems placken 

pro quolibet gulden computato (dg: ad p a purif) et quinque modiorum 

siliginis mensure de Oerscot a purificationis proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 290r 03 do 04-03-1406. 

Rutgherus Stinen soen zvw Henricus Heijmerics soen verkocht aan Mechtildis 

dvw Johannes Boert een stuk land, 5 lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd 

Scadewijc, tussen voornoemde Mechtildis enerzijds en Willelmus van 

Lijeshout, voornoemde Mechtildis en Elizabeth dv Johannes van Gemonden 

anderzijds. 

 

Rutgherus #Stinen soen# filius quondam (dg: Marselii) #Henrici# 

Heijmerics soen peciam terre #quinque lopinatas continentem# sitam in 

parrochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem Mechtildis 

filie quondam Johannis Boert ex uno et inter hereditatem Willelmi van 

Lijeshout hereditatem dicte Mechtildis et hereditatem Elizabeth filie 

Johannis de Gemonden ex alio (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicte 

Mechtildi promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 290r 04 do 04-03-1406. 

Henricus Heijmerics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Heijmerics soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 290r 05 do 04-03-1406. 

Johannes van Rijsinghen deed tbv Henricus van Goderheijle verwer afstand 

van een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit goederen van wijlen hr Rutgherus van Ouden ridder, 

gnd te Welle, in Nuenen, welke pacht voornoemde Henricus verworven had van 

Arnoldus van Boemel goudsmid; hij zal mbv brieven en beloften aan hem 

gegeven en gedaan door voornoemde Arnoldus nimmer recht op voornoemde pacht 

doen gelden. 

 

Johannes de Rijsinghen super hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex bonis domini quondam Rutgheri de Ouden militis dictis communiter te 

Welle sitis in parrochia de Nuenen atque ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus quam paccionem 

Henricus de Goderheijle tinctor erga Arnoldum de Boemel aurifabrum 

acquisierat ut dicebat et super jure sibi in ipsa paccione competente ad 

opus dicti Henrici hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

quondam) suorum heredum deponere et quod ipse mediantibus quibuscumque 

litteris et promissionibus sibi per predictum Arnoldum datis ac promissis 

numquam jus petet aut assequetur ad et supra paccionem predictam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 290r 06 do 04-03-1406. 

Henricus zvw Baudewinus die Rode, door wijlen voornoemde Baudewinus verwekt 

bij zijn vrouw Elizabeth dvw Godescalcus van Megen, deed tbv vrouwe 

Aleijdis wv hr Adam Millinc ridder afstand van (1) een hoeve, in Venloen, 

ter plaatse gnd Loenre Moer, (2) 2 stukken {?van/en} 2 bunder en 4 bunder 

heide, (3) een kamp heideland, ongeveer iets meer dan 4 bunder groot, in 

Venloen, ter plaatse gnd Westerloo, (4) de helft van een b-erfcijns van 15 

schelling oude pecunia, welke helft wijlen voornoemde Godescalcus verworven 

had van Ghibo Herinc, (5) alle beesten en varend goed op voornoemde hoeve, 

welke erfgoederen, helft van de cijns en beesten voornoemde hr Adam Millinc 

gekocht had van broeder Albertus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch 

en zijn zuster Elizabeth, kvw Godescalcus de Meghen. 

 

Henricus filius quondam Baudewini die Rode ab ipso quondam Baudewino et 

(dg: quondam) Elizabeth eius uxore filia quondam Godescalci de Megen 

pariter genitus super quodam manso sito in parrochia de Venloen ad locum 

dictum Loenre Moer atque super (dg: pecia merice sita ibidem) duabus 

peciis duobus bonariis et quatuor bonariis merice atque super quodam 

campo terre mericalis quatuor bonaria et modicum plus vel circiter 

continente sit[is] in parrochia predicta in loco dicto Westerloo atque 

super medietate hereditarii census XV solidorum antique pecunie quam 

medietatem dictus quondam Godescalcus erga Ghibonem Herinc acquisierat 

(dg: quas hereditates predictas di) atque super omnibus bestiis et bonis 

pecoralibus supra predictum mansum consistentibus quas hereditates 

medietatem censuum! et bestias dominus Adam Millinc #militem!# erga 

fratrem Albertum conventualem conventus de Porta Celi siti prope Buscum 

et Elizabeth eius sororem liberos quondam Godescalci de Meghen !prout 

dictus quondam dominus Adam premissa erga prefatos fratrem Albertum et 

Elizabeth emendo acquisierat et super jure ad opus domine Aleijdis 

relicte eiusdem quondam domini Ade Millinc hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 
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BP 1184 f 290r 07 do 04-03-1406. 

Johannes zvw Johannes Lodewijchs soen, zijn kinderen Johannes en Agnes en 

zijn schoonzoon Johannes ?Struve verkochten aan Jacobus van den Berghe een 

hofstad, in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes 

Coppenaij voller enerzijds en een weg, 4 voet breed, van Theodericus zvw 

Martinus van Megen anderzijds, welke hofstad 38 voet breed is en 45 voet 

lang af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, welke hofstad voornoemde 

Johannes {f.290v} verworven9 had van voornoemde Theodericus, met de 

gebouwen op de hofstad, belast met een b-erfcijns van 1 oude schild, die 

voornoemde Johannes eertijds verkocht10 had aan Henricus Matheeus. 

 

Johannes filius quondam Johannis Lodewijchs soen #Johannes et Agnes eius 

liberi cum tutore et Johannes Stru[?ve] eius gener# quoddam domistadium 

situm in Busco in vico dicto !Huils inter hereditatem Johannis Coppenaij 

fullonis ex uno et inter viam Theoderici filii quondam Martini de Megen 

ubique quatuor pedatas in latitudine continentem ex alio quod domistadium 

predictum XXX octo pedatas in latitudine et XLV pedatas (dg: in l) 

mensurandas a communi platea retrorsum in longitudine continet quod 

domistadium predictum dictus Johannes erga {vervolg BP 1184 f 290v 02} 

 

BP 1184 f 290r 08 do 04-03-1406. 

Elizabeth dv eerstgenoemde Johannes deed tbv voornoemde Jacobus van den 

Berghe afstand van voornoemde hofstad. 

 

Elizabeth filia primodicti Johannis cum tutore super predicto domistadio 

et jure ad opus dicti Jacobi van den Berghe hereditarie renunciavit 

promittens cum tutore !tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

1184 f.290v. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 290v 01 do 04-03-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Lodewijchs soen en zijn zoon Johannes 

beloofden dat Goeswinus, Belia en Metta, kvw Willelmus Goeswijns soen, 

nimmer rechten op voornoemde hofstad zullen doen gelden. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis Lodewijchs soen et Johannes eius 

filius promiserunt indivisi super habita et habenda quod ipsi Goeswinum 

Beliam et Mettam liberos quondam Willelmi Goeswijns soen perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in dicto domistadio habere. 

 

BP 1184 f 290v 02 do 04-03-1406. 

{vervolg van BP 1184 f 290r 07}. 

predictum Theodericum acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit) simul cum edificiis in predicto domistadio consistentibus ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo van den Berghe supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes #cum tutore indivisi super habita et 

habenda# super !ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte 

sui! deponere excepto censu unius aude scilt quem dictus Johannes pridem 

vendiderat Henrico Matheeus. Testes Jorden et Gheel datum quinta post 

invocavit. 

 

BP 1184 f 290v 03 do 04-03-1406. 

Theodericus Pauweter ev Elizabeth dvw Egidius van Andwerpen verkocht aan 

Zanderus zvw Zanderus Stinen soen (1) een stuk land, in Oss, ter plaatse 

gnd die Roden, tussen Ludolphus Buc enerzijds en Johannes Becker die Heirde 

anderzijds, (2) een stukje land, aldaar, tussen Henricus Rutgers soen 

                         
9 Zie ← BP 1179 p 058v 03 vr 02-06-1391, overdracht van de hofstad. 
10 Zie ← BP 1181 p 208v 05 do 07-11-1398, verkoop van de erfcijns. 
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enerzijds en mr Johannes Mersman anderzijds, (3) een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd Lovelt, tussen Henricus Heijmerics soen enerzijds en 

erfgoederen gnd aenwijnden anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Theodericus Pauweter maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Egidii van Andwerpen peciam terre sitam in parrochia de Os 

ad locum dictum die Roden inter hereditatem Ludolphi Buc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Becker die Heirde ex alio item particulam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Henrici Rutgers soen ex uno et inter 

hereditatem magistri Johannis Mersman ex alio atque peciam terre sitam in 

dicta parrochia ad locum dictum Lovelt inter hereditatem Henrici 

Heijmerics soen ex uno et inter hereditates dictas aenwijnden ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Zandero (dg: filio quond) filio quondam 

Zanderi Stinen soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 290v 04 do 04-03-1406. 

Voornoemde Theodericus Pauweter verkocht aan Rutgherus gnd Mersman (1) ½ 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Scouwebemt, tussen Gerardus Bathen 

soen enerzijds en wijlen Henricus Hegman anderzijds, (2) 4 hont land, in 

Oss, ter plaatse gnd Corenbeemt, tussen Henricus zvw Marselius Delijen soen 

enerzijds en een waterlaat anderzijds, (3) 2 hont land, in Oss, ter plaatse 

gnd Huijsmans Beemt, tussen Johannes Delijen soen enerzijds en wijlen 

voornoemde Henricus Hegman anderzijds, (4) ½ morgen land, in Oss, ter 

plaatse gnd die Brant, tussen Walterus van Os enerzijds en Conrardus Alarts 

soen anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge aan het Geefhuis 

in Den Bosch. 

 

Solvit II boddreger. 

Dictus Theodericus dimidium juger terre situm in parrochia de Os ad locum 

dictum Scouwebemt inter hereditatem Gerardi Bathen soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Hegman ex alio atque quatuor hont terre sita 

in dicta parrochia ad locum dictum Corenbeemt inter hereditatem Henrici 

filii quondam Marselii Delijen soen ex uno et inter quendam aqueductum ex 

alio item duo hont terre sita in dicta parrochia ad locum dictum 

Huijsmans Beemt inter hereditatem Johannis Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem prefati quondam Henrici Hegman ex alio item dimidium juger 

terre situm (dg: ad l) in dicta parrochia ad locum dictum die Brant inter 

hereditatem Walteri de Os ex uno et inter hereditatem Conrardi Alarts 

soen ex alio in (dg: equ) ea quantitate qua ibidem site! sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Rutghero dicto Mersman promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta paccione (dg: mense) unius 

modii siligins mense sancti spiritus in Busco exinde solvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 290v 05 do 04-03-1406. 

Johannes zvw Henricus van der Langdonc droeg over aan Gerardus Groij nzvw 

hr Gerardus Groij een akker, gnd die Hoernic Acker, in Mierlo, ter plaatse 

gnd ten Hout, tussen kinderen gnd Neven Kijnder enerzijds en verder in het 

rond een gemene weg, aan voornoemde Johannes in pacht uitgegeven door hr 

Gerardus Groij kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Henrici van der Langdonc quendam agrum terre 

dictum communiter die Hoernic Acker situm in parrochia de Mierle ad locum 

dictum communiter ten Hout inter hereditatem liberorum dictorum Neven 

Kijnder ex uno et inter communem plateam circonquaque alibi coadiacentem 

ex alio datam! ad pactum dicto Johanni a domino Gerardo Groij canonico 

ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco (dg: a) prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo Groij filio (dg: quondam) naturali 
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quondam domini Gerardi Groij (dg: p) cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 290v 06 do 04-03-1406. 

Danijel van den Zande zvw Johannes van den Zande verkocht aan Johannes van 

Amerzoijen de jongere een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, in 

Tilburg, ter plaatse gnd dBroec van den Zande, naast de plaats gnd Abcoven, 

tussen kvw Bartholomeus Jongelincs enerzijds en Johannes Bellart 

anderzijds, (2) 2 lopen land, in Tilburg, ter plaatse gnd Mortel Acker, 

tussen Johannes Bellart enerzijds en Henricus Mijchiels anderzijds, (3) 1½ 

lopen land, in Tilburg, ter plaatse gnd Corvel, tussen kvw voornoemde 

Johannes van den Zande enerzijds en voornoemde Henricus Mijchiels soen 

anderzijds. Direct na overlijden van voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Goeswinus uten Broec, beiden, gaat de pacht terug naar 

voornoemde Danijel als hij dan leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Danijel van den Zande #filius quondam Johannis van den Zande# hereditarie 

vendidit Johanni de Amerzoijen juniori hereditariam pacccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex (dg: quodam prato sit) pecia prati sita in 

parrochiis! de Tilborch ad locum !dBroec van den Zande juxta locum dictum 

Abcoven inter hereditatem liberorum quondam Bartholomei Jongelincs ex uno 

et inter hereditatem Johannis Bellart ex alio item ex duabus lopinatis 

terre sitis in parrochia! (dg: de) predicta ad locum dictum Mortel Acker 

inter hereditatem Johannis Bellart ex uno et inter hereditatem Henrici 

Mijchiels ex alio atque ex una et dimidia lopinatis terre sitis in dicta 

parrochia !predicta ad locum dictum Corvel inter hereditatem liberorum 

dicti quondam Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Mijchiels soen ex alio ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et sufficientem facere tali annexa conditione quod 

dicta paccio statim post decessum dicti Johannis et Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Goeswini uten Broec amborum ad dictum venditorem si vixerit 

alioquin ad proximores heredes ipsius Danijelis devolvetur. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 290v 07 do 04-03-1406. 

Voornoemde Johannes van Amerzoijen de jongere beloofde, voor zich en voor 

zijn voornoemde vrouw Heijlwigis dvw Goeswinus uten Broec, dat de pacht 

direct na het overijden van hen beiden terug gaat naar voornoemde Danijel 

van den Zande zvw Johannes van den Zande als hij dan leeft en anders naar 

zijn naaste erfgenamen. 

 
?Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constitutus dictus Johannes 

pro se et pro predicta sua uxore promisit super habita et habenda quod 

dicta paccio statim post ipsorum Johannis et Heijlwigis amborum !ad 

predictum Danijelem si vixerit alioquin ad proximores !eiusdem Danijelis 

devolvetur. Testes datum supra. 

 

1184 f.291r. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis marcii die quarta: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 291r 01 do 04-03-1406. 

Everardus Hadewigen soen verkocht aan Johannes van Boert Rutgers soen een 

stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Nuwelant, tussen Walterus van 

Oekel enerzijds en wijlen Rodolphus Neijsers anderzijds, aan voornoemde 

Everardus verkocht door Johannes Berger zvw Johannes Vullen soen, Emonda 
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dvw Walterus Emonts soen en Wijnricus zvw Rodolphus Neijser. 

 

Everardus Hadewigen soen peciam terre sitam in parrochia de Geffen in 

loco dicto int Nuwelant inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et 

inter hereditatem quondam Rodolphi Neijsers ex alio venditam dicto 

Everardo a Johanne Berger filio quondam Johannis Vullen soen (dg: ac) 

Emonda filia quondam Walteri Emonts soen et Wijnrico filio quondam 

Rodolpi! Neijser prout in litteris hereditarie vendidit Johanni van Boert 

Rutgers soen supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Gheel datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 291r 02 do 04-03-1406. 

Aleijdis dvw Johannes van den Zande van Nijsterle deed tbv haar broer 

Arnoldus afstand van (1) een huis, hofstad en tuin, in Erp, tussen 

Willelmus Kersmeker enerzijds en wijlen Barnerus gnd Nijerken die Rode 

anderzijds, (2) een stukje land, in Erp, ter plaatse gnd Venacker, tussen 

voornoemde Willelmus enerzijds en Johannes Gheben soen anderzijds, (3) een 

beemd, in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en Willelmus van Nuwelant anderzijds. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Johannis van den Zande van Nijsterle cum tutore 

super domo domistadio #et# orto (dg: et) sitis in parrochia de Erpe (dg: 

ad) inter hereditatem Willelmi Kersmeker ex uno et inter hereditatem (dg: 

Nijerken) #quondam# Barneri dicti Nijerken die Rode ex alio atque super 

particula terre sita in dicta parrochia ad locum dictum Venacker inter 

hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Johannis Gheben! 

soen ex alio (dg: item) atque super prato sito in dicta parrochia ad 

locum dictum Erlikem inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Nuwelant ex alio ut dicebat et super jure (dg: 

ji) ad opus Arnoldi sui fratris hereditarie renunciavit promittens (dg: 

p) cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 291r 03 do 04-03-1406. 

Jutta dvw Willelmus van Heze ontlastte haar broer Henricus van Heze van 

alle schulden en geldsommen, die voornoemde Henricus verschuldigd was aan 

voornoemde Jutta. 

 

Solvit. 

Jutta filia quondam Willelmi de Heze palam quitavit Henricum van Heze 

eius fratrem ab omnibus et singulis debitis et pecuniarum summas! (dg: 

quas) que et quas dictus Henricus predicte Jutte solvere tenebatur a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 291r 04 do 04-03-1406. 

Voornoemde Jutta dvw Willelmus van Heze droeg over aan haar broer Henricus 

van Heze, tbv Willelmus zv Henricus van Heze, de helft die aan haar behoort 

in een tuin, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Bijest, tussen kvw 

Johannes Zegers enerzijds en een gemene weg anderzijds, van welke tuin de 

andere helft behoort aan Ghibo Struijcke, belast met de helft van een 

b-erfcijns van 4 schelling paijment. 

 

Solvit. 

Dicta Jutta cum tutore medietatem ad se spectantem in quodam orto sito in 

parrochia de Hildwarenbeke ad locum dictum die Bijest inter hereditatem 

(dg: Petri Boijdekens ex uno et inter h) liberorum quondam Johannis 

Zegers ex uno et inter communem plateam ex alio de quo orto reliqua 

medietas ad Ghibonem Struijcke pertinet ut dicebat hereditarie 

supportavit #Henrico de Heze suo fratri ad opus# Willelmi filii Henrici 
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van Heze promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta medietate hereditarii census quatuor solidorum pagamenti 

exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 291r 05 do 04-03-1406. 

Voornoemde Jutta dvw Willelmus van Heze droeg over aan haar voornoemde 

broer Henricus van Heze, tbv Yda dv voornoemde Henricus, ¼ deel dat aan 

voornoemde Jutta behoort in een erfgoed, gnd Heijlaer, deels heide en deels 

groeze, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Bijest, tussen kvw Johannes 

Zegers soen enerzijds en Petrus Rog anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicta Jutta cum tutore quartam partem ad se spectantem in quadam 

hereditate dicta Heijlaer partim merice et partim pascue dicte groze sita 

in parrochia de Hildwarenbeke ad locum dictum die Bijest inter !liberorum 

quondam Johannis Zegers soen ex uno et inter hereditatem Petri Rog ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto (dg: Willelmo) Henrico suo 

fratri ad opus Yde (dg: sue) filie #dicti Henrici# promittens cum tutore 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 291r 06 do 04-03-1406. 

Willelmus van Loen van Geffen ev Metta dvw Andreas Ermgarden soen gaf uit 

aan Wellinus zvw Henricus Wellens soen van Hees een hofstad, in Nuland, 

tussen Wijnricus Lemmens soen enerzijds en Henricus Noet anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de dijken die bij de hofstad horen, (2) 5 

schelling b-erfcijns oude pecunia, (3) 2 schelling b-erfcijns paijment, en 

thans voor een n-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Willelmus. 

Willelmus de Loen (dg: f) #de Geffen# maritus et tutor legitimus Mette 

sue uxoris filie quondam Andree Ermgarden soen quoddam domistadium situm 

in parrochia de Nuwelant (dg: ad locum) inter hereditatem Wijnrici 

Lemmens soen ex uno et inter hereditatem Henrici Noet ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Wellino filio quondam Henrici Wellens soen 

van Hees ab eodem hereditarie possidendum pro aggeribus (dg: exinde 

solvendis) ad ipsum domistadium spectantibus atque pro quinque solidis 

hereditarii census antique pecunie et pro (dg: h) duobus solidis 

hereditarii census pagamenti exinde solvendis (dg: e) tenendis dandis et 

solvendis etc atque pro hereditaria paccione XIII lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

{Aan het einde van dit contract een verticale haal in de linker marge}. 

 

BP 1184 f 291r 07 do 04-03-1406. 

Willelmus zv Willelmus Luijten soen beloofde aan Petrus zvw Petrus Reijners 

soen 78 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi Luijten soen promisit super omnia Petro filio 

quondam Petri Reijners soen LXXVIII gulden scilicet IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 291r 08 do 04-03-1406. 

Voornoemde Willelmus zv Willelmus Luijten soen beloofde aan voornoemde 

Petrus zvw Petrus Reijners soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin van 

wijlen Rodolphus Keijmpe, in Hintham, tussen Johannes van Scijnle enerzijds 
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en Elizabeth van Gestel en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan een steeg. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto quondam Rodolphi 

Keijmpe sitis in Hijntham inter hereditatem Johannis de Scijnle ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth de Gestel et eius liberorum ex alio 

tendentibus a communi platea ad quandam stegam #ut dicebat# promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 291r 09 do 04-03-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1407) met 50 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, en met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in 

de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus zv Petrus Reijners soen, Petrus 

Godevarts soen en Petrus Poijnenborch. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum L 

novis gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et cum paccione anni redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo 

sexto mensis marcii die quarta hora none presentibus Arnoldo filio Petri 

Reijners soen Petro Godevarts soen et Petro Poijnenborch. 

 

1184 f.291v. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 291v 01 do 04-03-1406. 

(dg: Marselius van den Broec beloofde). 

 

(dg: Marselius van den Broec promisit super omnia). 

 

BP 1184 f 291v 02 do 04-03-1406. 

Willelmus Broet de jongere beloofde aan Marselius van den Broec 38 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Willelmus Broet junior promisit super omnia Marselio van den Broec 

XXXVIII modios siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Lu et Jacobus datum quinta 

post invocavit. 

 

1184 f.292r. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 292r 01 do 04-03-1406. 

Johannes zvw Gerardus Kathelinen soen droeg over aan Johannes Broc zvw 

Rodolphus Broc (1) de helft van een hofstad, in Hintham, beiderzijds tussen 

Thomas van Hijntham, (2) de helft van de helft van een sloot, tussen 

voornoemde hofstad en Henricus Ghecke, (3) een hofstad, in Hintham, tussen 

Petrus zvw Petrus Reijners soen enerzijds en Philippus Tuijn van Wetten 

snijder anderzijds, welke goederen voornoemde Johannes verworven had van 

Elizabeth wv Goeswinus van Bucstel en Johannes en Elizabeth, kv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Goeswinus. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Kathelinen soen medietatem domistadii 

siti in Hijntham inter hereditatem Thome de Hijntham ex utroque latere 

coadiacentem atque medietatem medietatis (dg: domista) fossati siti inter 

predictum domistadium (dg: ex) et inter hereditatem Henrici Ghecke atque 
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quoddam domistadium situm in Hijntham inter hereditatem Petri filii 

quondam Petri Reijners soen ex uno et inter hereditatem Philippi Tuijn de 

Wetten sartoris ex alio quas medietatem domistadii medietatem medietatis 

fossati ac domistadium dictus Johannes erga Elizabeth relictam quondam 

Goeswini de Bucstel Johannem et Elizabeth liberos eorundem Elizabeth et 

quondam Goeswini acquisierat prout in litteris legitime supportavit 

Johanni Broc filio quondam Rodolphi Broc cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 292r 02 do 04-03-1406. 

Voornoemde Johannes Broc beloofde aan voornoemde Johannes zvw Gerardus 

Kathelinen soen 17 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de 

waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dictus Johannes Broc promisit super omnia (dg: dicto) primodicto Johanni 

XVII Hollant gulden !gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem 

(dg: ad) a Johannis proxime futuro ultra annum. !Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292r 03 do 04-03-1406. 

Johannes Meester zvw Johannes Meester verkocht aan Petrus zvw Godefridus 

Andries soen 1 zesterzaad land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter 

plaatse gnd Dijefvenne, beiderzijds tussen Bela wv voornoemde Godefridus. 

 

Johannes Meester filius quondam Johannis Meester unam sextariatam terre 

sitam in parrochia de Berlikem ad locum dictum Beilver in loco dicto (dg: 

Die) Dijefvenne inter hereditatem Bele relicte quondam Godefridi Andries 

soen ex utroque latere coadiacentem (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem 

sita est ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio dicti quondam 

Godefridi promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292r 04 do 04-03-1406. 

Willelmus Meester verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Meester prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292r 05 do 04-03-1406. 

Arnoldus Poijnenborch, Petrus Poijnenborch, Godefridus Poijnenborch en 

Johannes van den Loo ev Margareta sv voornoemde broers deden tbv Margareta 

wv Walterus Poijenborch en kv voornoemde Margareta en wijlen Walterus 

afstand van 7/8 deel van een b-erfcijns van 2 oude schilden, met Sint-

Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit alle goederen van Willelmus zvw 

Henricus Vos van Beilver, welke cijns Gerardus zvw Petrus Poijnenborch bv 

voornoemde broers gekocht had van voornoemde Willelmus, voor voornoemde 

Godefridus gereserveerd 1/8 deel van voornoemde cijns. 

 

Solvit. 

Arnoldus Poijnenborch Petrus Poijnenborch Godefridus Poijnenborch (dg: 

Petrus Pus Poijnenborch) fratres et Johannes van den Loo (dg: super) 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris sororis dictorum fratrum 

super septem octavis partibus hereditarii census duorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum solvendi 

hereditarie Lamberti martiris de et ex omnibus et singulis bonis Willelmi 

filii quondam Henrici Vos de Beilver quocumque locorum consistentibus 

sive sitis quem censum Gerardus filius quondam Petri Poijnenborch frater 

dictorum fratrum erga predictum Willelmum emendo acquisierat prout in 

litteris et super jure ad opus Margarete relicte quondam Walteri 

Poijenborch et liberorum eorundem Margarete et quondam Walteri 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere salva dicto Godefrido 
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octava parte census predicti. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292r 06 do 04-03-1406. 

(dg: alle voornoemden behalve Godefridus, en voornoemde Arnoldus, Petrus, 

Johannes en Margareta wv Walterus Poijnen). 

 

(dg: dicti omnes preter Godefridum et cum e dicti Arnoldus Petrus et 

Johannes et Margareta relicta quondam Walteri Poijnen). 

 

BP 1184 f 292r 07 do 04-03-1406. 

Barnerus Vrederics soen: 1 bunder beemd, in Veghel, naast de plaats gnd die 

Hoernic, ter plaatse gnd die Monic Hoeve, tussen {niet afgewerkt contract}. 

 

Barnerus Vrederics soen unum bonarium prati situm in parrochia de Vechel 

juxta locum dictum die Hoernic in loco dicto die Monic Hoeve inter. 

 

BP 1184 f 292r 08 do 04-03-1406. 

Barnerus Vrederics soen verkocht aan Elizabeth dvw Henricus van Bruessel ¼ 

deel dat aan hem behoort in 4 bunder beemd, in Veghel, naast de plaats gnd 

die Hoernic, ter plaatse gnd die Monic Hoeve, tussen jkvr Bela van Os 

enerzijds en erfgoed gnd der Grering Buenre anderzijds, van welke 4 bunder 

één helft behoorde aan Baudewinus Hoet, belast met ¼ deel van 1 Hollandse 

gulden. 

 

Solvit. 

Barnerus Vrederics soen quartam partem ad se spectantem in quatuor 

bonariis prati sitis in parrochia de Vechel juxta locum dictum die 

Hoernic in loco dicto die Monic Hoeve inter hereditatem domicelle Bele de 

Os ex uno et inter hereditatem dictam der Grering Buenre ex alio de 

quibus quatuor bonariis una medietas ad Baudewinum Hoet pertinere 

consueverat ut dicebat hereditarie vendidit Elizabeth filie quondam 

Henrici van Bruessel promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta quarta parte unius Hollant gulden exinde solvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292r 09 do 04-03-1406. 

Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant en Bartholomeus zv Henricus van 

Meirlaer deden tbv erfg vw Henricus zvw Johannes Rijcouts soen afstand van 

alle goederen, die behoorden aan Albertus Jans soen en zijn vrouw Hilla wv 

voornoemde Albertus, voorzover voornoemde Henricus zvw Johannes Rijcouts 

soen die goederen bezat. 

 

Solvit. 

Johannes van Ollant filius quondam Johannis de Ollant et Bartholomeus 

filius Henrici de Meirlaer super omnibus et singulis bonis que ad 

Albertum Jans soen et Hillam eius uxorem relictam eiusdem quondam Alberti 

spectabant in quantum #quondam# Henricus filius quondam Johannis Rijcouts 

soen huiusmodi bona possedit ut dicebat et super jure ad opus heredum 

eiusdem quondam Henrici hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dictorum quondam Alberti et Hille et quorumcumque suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292r 10 do 04-03-1406. 

Arnoldus van der Weijden zvw Godefridus Liefmans droeg over aan Johannes 

Steijmpel nzvw Johannes Stempel Berthouts soen alle goederen die aan 

Elizabeth dvw Arnoldus van der Weijden wv Johannes Spijerinc van Welle 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes Stempel Berthouts soen 

oom van voornoemde Elizabeth, welke goederen aan voornoemde Arnoldus van 

der Weijden zvw Godefridus Liefmans waren overgedragen door voornoemde 
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Elizabeth. 

 

Arnoldus van der Weijden filius quondam Godefridi Liefmans omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata Elizabeth (dg: 

relicte) #filie# quondam (dg: q) Arnoldi van der Weijden relicte quondam 

Johannis Spijerinc de Welle de morte quondam Johannis Stempel Berthouts 

soen avunculi olim eiusdem Elizabeth successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita supportata Arnoldo primodicto ab Elizabeth 

supradicta (dg: he) prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Steijmpel filio naturali dicti quondam Johannis Stempel cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.292v. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 292v 01 do 04-03-1406. 

Petrus Jans soen van der Lofort verkocht aan Arnoldus die Sot, tbv hem en 

zijn vrouw Katherina dvw Henricus Caterlau resp. van de langstlevende, een 

lijfpacht van 1 mud  rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Petrus Jans soen van der Lofort legitime vendidit Arnoldo die Sot ad opus 

sui et ad opus Katherine sue uxoris filie quondam Henrici Caterlau 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum Arnoldi et Katherine seu alterius eorundem 

diutius viventis et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus et singulis suis bonis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

(dg: et) tali annexa conditione quod alter diutius vivens integraliter 

possidet et cum mortui fuerint erit quitum. Testes Jordene et Gheel datum 

quinta post invocavit. 

 

BP 1184 f 292v 02 do 04-03-1406. 

Willelmus van Beke de jongere zvw Johannes van Beke en Johannes Groet 

Leeuwe ev Agnes dvw voornoemde Johannes verkochten aan Walterus Danels soen 

van der Heijden (1) 1/3 deel dat aan wijlen voornoemde Johannes behoorde in 

een stuk beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Rumelsche 

Beemde, van welk stuk beemd het resterende 2/3 deel behoort aan voornoemde 

Walterus en kvw Goeswinus van Hal, (2) 1 zesterzaad land, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen voornoemde Walterus enerzijds en 

Johannes Dircs soen anderzijds, (3) een stuk weide gnd Driesschelken van 

wijlen voornoemde Johannes, gelegen aan het eind van voornoemde zesterzaad 

land, (4) 1 zesterzaad land van wijlen voornoemde Johannes, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Pellen Acker, tussen Laurencius Gruijter enerzijds 

en kinderen gnd die Kijnder van Beke anderzijds, met een eind reikend aan 

de weg. 

 

Willelmus de Beke junior filius quondam Johannis de Beke et Johannes 

Groet Leeuwe maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis (dg: totam p) terciam partem que ad dictum quondam 

Johannem spectabat in pecia prati sita in parrochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum die Rumelsche Beemde de qua pecia prati relique 

due tercie partes ad Walterum Danels soen van der Heijden et ad liberos 

quondam Goeswini de Hal pertinent item unam sextariatam terre sitam in 

dicta parrochia ad locum dictum Thede inter hereditatem dicti Walteri ex 

uno et inter hereditatem Johannis Dircs soen ex alio atque peciam pascue 

dicte Driesschelken (dg: s) dicti quondam Johannis sitam ad finem 

sextariate terre predicte atque sextariatam terre cum suis attinentiis 

dicti quondam Johannis sitam in dicta parrochia ad locum dictum Pellen 
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Acker inter hereditatem Laurencii Gruijter ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum die Kijnder van Beke #ex alio# tendentem cum uno fine 

ad viam in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Waltero promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem  ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292v 03 do 04-03-1406. 

Johannes Doreman zvw Walterus Doreman droeg over aan Henricus Appels soen 

van Luijssel een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-

Andreas-apostel in Berkel te leveren, welke pacht voornoemde Johannes 

gekocht had van Hessello zvw Gobelinus koster van Gestel. 

 

Solvit XXII solidos. 

Johannes Doreman filius quondam Walteri Doreman hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie Andree 

apostoli et in Berkel tradendam quam paccionem dictus Johannes erga (dg: 

Johanne) Hessellonem filium quondam Gobelini custodi! de Gestel emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico (dg: filiO) 

Appels soen van Luijssel (dg: l) cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 292v 04 do 04-03-1406. 

Johannes Cuper en zijn zuster Beatrix, kvw Henricus Cuper, en Arnoldus zvw 

Henricus van den Perre verkocht aan Hubertus Osman en Elizabeth wv Arnoldus 

Osman (1) een stukje land, 5 voet breed en 25½ voet lang, in Den Bosch, aan 

de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Hilla Osmans enerzijds en 

een ander erfgoed van wijlen voornoemde Henricus Cuper anderzijds, met een 

eind strekkend aan erfgoed van voornoemde Hubertus Osman en met het andere 

eind aan een ander erfgoed van wijlen voornoemde Henricus Cuper, (2) een 

stukje land, 7½ voet lang en 4 voet breed, aldaar, tussen erfgoed van 

wijlen voornoemde Hilla enerzijds en een ander erfgoed van wijlen 

voornoemde Henricus Cuper anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed 

van wijlen Nijcholaus Coel van Mairheze met het andere eind aan voornoemde 

erfgoed van wijlen voornoemde Henricus Cuper. 

 

Johannes Cuper et Beatrix eius soror liberi quondam Henrici Cuper cum 

tutore et Arnoldus filius quondam Henrici van den Perre particulam terre 

(dg: sit) quinque pedatas in latitudine et XXV et dimidiam pedatas in 

longitudine continentem sitam in Busco (dg: retro) #ad# vicum (dg: 

dictum) scrijniparorum inter hereditatem (dg: Hill) quondam Hille Osmans 

ex uno et inter reliquam hereditatem dicti quondam Henrici Cuper #ex 

alio# tendentem cum uno fine ad hereditatem Huberti Osman et cum reliquo 

fine ad reliquam hereditatem dicti quondam Henrici Cuper atque particulam 

terre septem et dimidiam pedatas in longitudine et quatuor pedatas in 

latitudine continentem sitam ibidem inter hereditatem dicte quondam Hille 

ex uno et inter reliquam hereditatem dicti quondam Henrici Cuper ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Nijcholai Coel de Mairheze 

et cum reliquo fine ad predictam hereditatem dicti quondam Henrici Cuper 

ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Elizabet relicte) dicto Huberto 

(dg: Oss) Osman et Elizabeth relicte quondam Arnoldi Osman promittentes 

cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 292v 05 do 04-03-1406. 

Voornoemde Hubertus Osman en Elizabeth wv Arnoldus Osman beloofden aan 

voornoemde Johannes Cuper en zijn zuster Beatrix, kvw Henricus Cuper, en 

Arnoldus zvw Henricus van den Perre een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en erf van wijlen Hilla 

Osmans, in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus Coelner zvw Petrus van Doveren en voornoemde Hubertus enerzijds en 
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erfgoed van wijlen Nijcholaus Coel van Mairheze anderzijds, (2) de twee 

voornoemde stukjes land. 

 

Dicti emptores cum tutore promiserunt se daturos et soluturos dictis 

venditoribus hereditarium censum trium librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et (dg: q) area quondam Hille Osmans sita in 

Busco ad vicum scrijniparorum inter hereditatem Gerardi Coelner filii 

quondam Petri van Doveren (dg: ex uno in) et dicti Huberti ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai quondam Coel van Mairheze ex alio atque ex 

duabus particulis terre supradictis. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 292v 06 do 04-03-1406. 

Voornoemde Elizabeth beloofde voornoemde cijns te betalen zolang zij leeft, 

zó dat voornoemde Hubertus daavan geen schade ondervindt. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore promisit super omnia quod ipsa predictum 

censum taliter solvet quamdiu vixerit in humanis quod predicto Huberto ad 

vitam eiusdem Elizabeth dampna exinde non eveniant in futurum. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.293r. 

 quinta post invocavit: donderdag 04-03-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis marcii die quarta: donderdag 04-03-1406. 

 

BP 1184 f 293r 01 do 04-03-1406. 

Johannes zvw Johannes Boet, Amelius zvw Petrus Melijs soen ev Agnes dvw 

voornoemde Johannes Boet en Jacobus van den Otheren verkochten aan Johannes 

Odeveer de jongere spoormaker een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat 

gnd die Dravelgas, tussen erfgoed van Theodericus van Ghemert riemmaker 

enerzijds en erfgoed van Johannes Pepercoren anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Johannes Boet verkocht11 door Elijas zv Johannes van Rode. 

 

Johannes filius quondam Johannis Boet et Amelius filius quondam Petri 

Melijs soen maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis Boet (dg: domum et aream sitam in Busco) et Jacobus van 

den Otheren domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum die Dravelgas 

inter hereditatem Theoderici de Ghemert corrigiatoris ex uno et inter 

hereditatem Johannis Pepercoren ex alio venditam prefato quondam Johanni 

Boet ab Elija filio Johannis de Rode prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Johanni Odeveer juniori calcariatori supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lu et Jacobus datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 293r 02 do 04-03-1406. 

Voornoemde Jacobus van den Otheren beloofde dat zijn minderjarige zoon 

Laurencius, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde 

Johannes Boet, zodra hij meerderjariig is, afstand zal doen van voornoemd 

huis en erf. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia quod ipse Laurencium eius filium 
!suum ab ipso et quondam Elizabeth sua uxore filia dicti quondam Johannis 

Boet pariter genitum quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

predicta domo et area et jure ad opus dicti emptoris hereditarie faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 293r 03 do 04-03-1406. 

Bertoldus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 164r 10 za 05-11-1384, verkoop van het huis. 
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Bertoldus van Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 293r 04 do 04-03-1406. 

Johannes nzvw Petrus Lauwerijns soen verkocht aan Henricus Steenken nzvw 

Eelkinus Steenken een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 6 lopen 

aangelegen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter 

plaatse gnd Laervoirt, tussen Henricus Broc enerzijds en Walterus van den 

Berge anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius naturalis quondam Petri Lauwerijns soen hereditarie 

vendidit Henrico Steenken filio naturali quondam Eelkini Steenken 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et sex 

lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti ad locum dictum Crumvoirt in loco dicto Laervoirt inter 

hereditatem Henrici Broc ex uno et inter hereditatem Walteri van den 

Berge ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis (dg: 

et si) exinde prius solvendo et sufficientem. Testes Gheel et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 293r 05 do 04-03-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (do 02-

02-1406), met 14 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van hr Gerlacus van 

Gemert, Gerardus van Ophoven en Everardus van Hoelt. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime preteritum sine medio !quentium semper dicto spacio pendente cum 

XIIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni 

redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis marcii 

die quarta hora completorum presentibus !presentibus domino Gerlaco de 

Gemert Gerardo de Ophoven et Everardo de Hoelt. 

 

BP 1184 f 293r 06 do 04-03-1406. 

Hubertus Plaetmaker zvw Arnoldus Bac zvw Walterus van Berkel verkocht aan 

Everardus van Hoelt de helft, die aan hem gekomen was na overijden van zijn 

zuster Elizabeth, dvw voornoemde Arnoldus en ev Lambertus zv Gerardus 

Wolfs, in een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oisterwijk, welke pacht 

Everardus zvw Zebertus van der Scueren met Lichtmmis in Oisterwijk moest 

leveren aan wijlen voornoemde Lambertus, gaande uit 2/3 deel van de 

goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Bac, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, naast de plaats gnd Aen den Hezeacker. 

 

Hubertus Plaetmaker filius quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri van 

Berkel medietatem sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis (dg: ux) 

filie dicti quondam Arnoldi uxoris olim Lamberti filii Gerardi Wolfs 

successione advolutam in hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

mensure de Oesterwijc quam paccionem Everardus filius quondam Zeberti van 

der (dg: Sch) Scueren solvere tenebatur Lamberto quondam predicto 

hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradere ex duabus terciis 

partibus bonorum dicti quondam Arnoldi Bac (dg: dicti) cum suis 

attinentiis sitorum in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver juxta 

locum dictum Aen den Hezeacker ut dicebat hereditarie vendidit Everardo 

van Hoelt promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Lamberti et quorumcumque 

heredum dictorum quondam Lamberti et Elizabeth deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1184 f 293r 07 do 04-03-1406. 

Johannes12 Bije zvw voornoemde Arnoldus Bac verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes Bije filius dicti quondam Arnoldi Bac prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 293r 08 do 04-03-1406. 

Henricus Venbosch zv Hermannus droeg over aan Margareta van Scalluijnen dvw 

Arnoldus Berwout van Scalluijnen 125 Hollandse gulden, geld van wijlen hr 

Willelmus graaf van Holland, aan hem overgedragen door Ludolphus van Boemel 

zvw Ludolphus van Boemel. 

 

Henricus Venbosch filius Hermanni centum et XXV aureos florenos 

communiter (dg: gu) Hollant gulden vocatos monete domini quondam Willelmi 

comitis Hollandie supportatos sibi a Ludolpho de Boemel filio quondam 

Ludolphi de Boemel prout in litteris legitime supportavit Margarete van 

Scalluijnen filie quondam Arnoldi Berwout van Scalluijnen cum litteris et 

aliis et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 293r 09 vr 05-03-1406. 

Destijds had Godescalcus van Meghen overgedragen aan Baudewinus die Rode 

zvw Henricus Rode een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen de kamers van de kooplieden of kramers aldaar, tussen de kamer van 

Rutgherus zv voornoemde Godescalcus, welke kamer was van voornoemde 

Godescalcus, enerzijds en een kamer van wijlen Johannes Storms anderzijds. 

Vervolgens had voornoemde Baudewinus beloofd aan zijn voornoemde 

schoonvader Godescalcus de cijnzen te zullen betalen die uit zowel de 

eerstgenoemde kamer van voornoemde Baudewinus als uit de als tweede 

genoemde kamer van voornoemde Rutgherus gaan, en dit op verband van zijn 

voornoemde kamer die zoals vermeld aan voornoemde Baudewinus was 

overgedragen, te weten de hertogencijns, een b-erfcijns van 9 pond oude 

pecunia en een b-erfcijns van 25 schelling gemeen paijment, zó dat de als 

tweede genoemde kamer {f.293v} van voornoemde Rutgherus daarvan geen schade 

ondervindt. Voornoemde Rutgherus had vervolgens verkocht13 aan Ghisbertus 

Wonder voornoemde kamer met ondergrond, die gelegen is tussen de 

eerstgenoemde kamer enerzijds en de kamer die was van Johannes Broegel 

anderzijds. Voornoemde Ghisbertus Wonder beloofde thans, onder verband van 

voornoemde kamer met ondergrond van wijlen voornoemde Rutgherus die nu aan 

hem behoort, aan handen van Elizabeth wv voornoemde Baudewinus, tbv haar en 

toekomstige eigenaars van eerstgenoemde kamer14, voortaan, uit de kamer met 

ondergrond die eertijds was van voornoemde Rutgherus en die nu aan hem 

behoort, één helft te zullen betalen van voornoemde cijnzen, te weten van 

(1) de hertogencijns, (2) de b-erfcijns van 9 pond oude pecunia aan dekaan 

en kapittel van Den Bosch, en van (3) de b-erfcijns van 25 schelling 

paijment aan het huis van Postel, welke cijnzen gaan uit de beide 

eerstgenoemde kamers met ondergronden, zó dat de eerstgenoemde kamer met 

ondergrond van wijlen voornoemde Baudewinus daarvan één schade ondervindt. 

De eigenaar van eerstgenoemde kamer van voornoemde Baudewinus zal de andere 

helft van die cijnzen betalen, zó dat voornoemde Ghisbertus Wonder en zijn 

voornoemde kamer daarvan geen schade ondervinden. De brief overhandigen aan 

                         
12 Een broer van verkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
13 Zie ← BP 1180 p 181r 01 za 22-08-1394, Rutgherus zv Godescalcus van Megen verkocht de kamer 
aan Ghibo Wonder. 
14 Zie → BP 1184 f 297v 05 wo 10-03-1406, Elizabeth wv Baudewinus zvw Henricus Rode droeg haar 
vruchtgebruik in de kamer over aan Henricus die Rode, zv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Baudewinus. 
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Johannes Carnau15. 

 

Notum sit universis quod cum Godescalcus de Meghen quandam cameram cum 

suo fundo sitam in Busco ad forum inter cameras mercatorum seu institorum 

ibidem inter cameram (dg: Rutgheri) Rutgheri filii dicti Godescalci que 

fuerat eiusdem Godescalci ex uno et inter cameram quondam Johannis Storms 

ex alio hereditarie supportasset Baudewino die Rode filio quondam Henrici 

Rode et cum deinde dictus Baudewinus (dg: promisisset) sub obligatione 

predicte sue camere ipsi Baudewino supportate ut premittitur 

#promisisset# predicto Godescalco suo socero quod ipse Baudewinus census 

infrascriptos solvendos ex primodicta camera ipsius Baudewini et ex 

secundodicta camera !camera (dg: ipsius) predicti Rutgheri videlicet (dg: 

h) censum domini nostri ducis ipsi domino nostro duci atque hereditarium 

censum novem librarum (dg: ac) antique pecunie et hereditarium censum XXV 

solidorum communis pagamenti taliter daret et solveret ex primodicta 

camera cum eius fundo ad dictum Baudewinum (dg: spectab) spectante quod 

ad et supra secundodictam cameram 

 

1184 f.293v. 

 sexta post invocavit: vrijdag 05-03-1406. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 06-03-1406. 

 

BP 1184 f 293v 01 vr 05-03-1406. 

Tradatur Johanni Carnau. 

dicti Rutgheri dampna exinde non eveniant prout in litteris (dg: 

constitutus dictus Ghisbertus Won) et cum deinde predictus Rutgherus 

predictam eius cameram cum eius fundo sitam inter primodictam cameram ex 

uno et inter cameram (dg: ?f) que fuerat Johannis Broegel ex alio 

hereditarie vendidisset et supportasset Ghisberto Wonder prout in 

litteris constitutus dictus Ghisbertus Wonder promisit sub obligatione 

dicte camere cum suo fundo dicti quondam Rutgheri nunc ad ipsum 

Ghisbertum spectantis #ad manus Elizabeth relicte dicti quondam Baudewini 

ad opus sui et ad opus possessoris pro tempore camere primodicte# quod 

ipse Ghisbertus unam medietatem dicti census domini ducis atque unam 

medietatem dicti census novem librarum antique pecunie decano et capitulo 

de Busco atque medietatem hereditarii census XXV solidorum pagamenti 

domui de Postula ex primodictis duabus integris cameris cum suis fundis 

solvendorum exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et 

solvet (dg: ipsis domino nostro duci decano quod ad et supra pre) de et 

ex camera cum eius fundo dudum dicti Rutgheri nunc ad dictum Ghisbertum 

spectante quod ad et supra primodictam cameram cum eius fundo dicti 

quondam Baudewini occacione huiusmodi medietatis censuum predictorum 

dampna non eveniant in futurum #ǂ{hier BP 1184 f 293v 02 invoegen}#. 

Testes Jorden et Lu datum (dg: quinta post) sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 293v 02 vr 05-03-1406. 

ǂ{Invoegen in BP 1184 f 293v 01}. 

hoc addito quod possessor pro tempore dicte camere dicti Baudewini 

reliquam medietatem censuum predictorum taliter dabit et solvet quod 

dicto Ghisberto Wonder et supra cameram eius predictam dampna exinde non 

eveniant in futurum. 

 

BP 1184 f 293v 03 vr 05-03-1406. 

Delija van den Hazelberch wv Nijcholaus van Bredelaer droeg over aan 

Nijcholaus zv voornoemde Delija en wijlen Nijcholaus haar vruchtgebruik in 

alle erfelijke goederen van wijlen voornoemde Nijcholaus, waarin hij was 

overleden. 

 

                         
15 Zie → BP 1184 f 297v 06 vr 12-03-1406, Henricus zvw Baudewinus zvw Henricus Rode verkocht 
de kamer aan Johannes Carnauwe kramer zvw Johannes Carnauwe. 
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Solvit II boddreger. 

(dg: Debij) Delija van den Hazelberch (dg: ?f) relicta quondam Nijcholai 

van Bredelaer cum tutore usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis bonis hereditariis dicti quondam Nijcholai in quibus ipse 

decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: 

locavit) legitime supportavit Nijcholao filio dictorum Delije et quondam 

Nijcholai promittens (dg: super omnia) cum tutore super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 293v 04 vr 05-03-1406. 

Voornoemde Nijcholaus verhuurde voornoemde goederen vervolgens aan zijn 

voornoemde moeder Delija, voor de duur van haar leven, voor de lasten die 

eruit gaan en voor 3 nieuwe Gelderse gulden, met Lichtmis te betalen. 

Alleen voor Delija een brief. 

 

Solvit II boddreger. 

Notum quod cum ita actum esset constitutus dictus Nijcholaus predicta 

bona (dg: he) locavit dicte Delije sue matri ab ipsa ad eius vitam et non 

ultra possidenda anno quolibet pro oneribus exinde solvendis et ad 

premissa spectantibus dandis etc atque pro (dg: X solidis) tribus novis 

Gelre gulden dandis sibi anno quolibet ad vitam dicte Delije et non ultra 

purificationis (dg: ex premis) promittens super omnia ratam servare et 

altera super omnia repromisit. Testes datum supra. Fiet tantum una pro 

Delija. 

 

BP 1184 f 293v 05 vr 05-03-1406. 

Mechtildis wv Henricus Aben, Goeswinus zv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Henricus, en Matheus de jongere zvw Henricus Posteel ev Elizabeth dv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus gaven uit aan Johannes van den 

Boerselaer een hofstad en een aangelegen stuk land, die behoorden tot de 

goederen gnd te Dorhout, in Gemonde, in de dingbank van Heirlaer, tussen 

Franco zvw Zegherus Vrancken soen enerzijds en Aghata Godemans en haar 

kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus Templer van der 

Aa en met het andere eind aan een gemene weg, met het recht dat bij 

voornoemde hoeve hoorde in het recht in de gemeint van Sint-Oedenrode; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 4¾ oude groot Tournoois per jaar, (2) 1 hoop 

gerst, (3) 1 lopen haver gnd even, (4) 7 bundels gnd rijsten vlas, (5) 1 

roede in die Heirlaersche Dijck, (6) 2 roeden van de omheiningen voor de 

nieuwe sloot, ter plaatse gnd die Gestelsche Beemde, (7) het onderhoud van 

¼ deel van een hek, dat staat naast voornoemde hofstad, en bij voornoemde 

hofstad en stuk land hoort, en thans voor (8) een n-erfpacht van ½ mud 

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

 

Mechtildis relicta quondam Henrici Aben cum tutore Goeswinus filius 

dictorum Mechtildis et quondam Henrici et Matheus junior filius quondam 

Henrici Posteel maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dictorum Mechtildis et quondam Henrici quoddam domistadium et peciam 

terre sibi adiacentem que ad bona dicta te Dorhout spectabant sitas in 

parrochia de Ghemonden in jurisdictione de Heirlaer inter hereditatem 

Franconis filii quondam Zegheri Vrancken soen ex uno et inter hereditatem 

Aghate Godemans (dg: ex a) et eius liberorum ex alio tendentes cum uno 

fine ad hereditatem Willelmi Templer van der Aa et cum reliquo fine ad 

communem plateam ut dicebant (dg: dederunt) simul cum jure #quod 
!predictum mansum spectabat# (dg: ad dc premissa spectante) de jure in 

communitate de Rode ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

van den Boerselaer ab eodem hereditarie possidendas #anno quolibet# (dg: 

pro quatuor) #pro quinque# #{in linker marge:} anno quolibet pro quinque# 

grossis antiquis Turonensibus minus quarta parte unius grossi antiqui 

Turonensis atque pro uno cumulo dicto hoep ordei ac pro uno lopino avene 

#dicte even# et pro septem manipulis dictis rijsten lini exinde solvendis 

(dg: dandis et) atque pro una virgata aggeris in aggere dicto die 
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Heirlaersche Dijck et pro duabus virgatis sepium ante novum fossatum in 

loco dicto die Gestelsche Beemde (dg: ad premissa spectantibus dandis 

solvendis tenendis et servandis etc atque) necnon pro (dg: quarta parte) 

onere conservationis quarte partis cuiusdam !repauli consistentis 

contigue juxta domistadium predictum (dg: dandis) ad predictum 

domistadium et peciam terre spectantis (dg: atque) dandis solvendis 

tenendis et conservandis etc atque pro hereditaria !hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda dicte Mechtildi ad eius 

vitam et post eius decessum antedictis Goeswino et Matheo ab alio 

purificationis et in Busco tradenda promittentes cum tutore indivisi 

super omnia (dg: warandiam pro premissis) #habita et habenda# de 

domistadio et pecia terre warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 293v 06 za 06-03-1406. 

Voornoemde Mechtildis, Goeswinus en Matheus droegen voornoemde b-erfpacht 

van ½ mud rogge over aan voornoemde Johannes van den Berselaer. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dicti Mechtildis (dg: #cum# et Go) cum tutore et Goeswinus et Matheus 

dictam paccionem dimidii modii siliginis supportaverunt dicto Johanni van 

den Berselaer promittentes cum tutore super omnia ratam et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Lu et Gheel datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1184 f 293v 07 za 06-03-1406. 

Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus zv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Henricus deden tbv Matheus Posteel jongere zvw 

Henricus Posteel ev Elizabeth dv voornoemde Mechtildis afstand van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus van Bucstel zvw 

Johannes gnd Paep Jans met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan 

voornoemde Mechtildis en haar kinderen Goeswinus en Elizabeth, gaande uit 3 

stukken land, in Gemonde, die genoemd zijn tGhereet, Steltstuc en dWillege 

Stuc {f.294r}. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici filii quondam Alberti de Bucstel cum 

tutore et Goeswinus filius dictorum Mechtildis et quondam Henrici super 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam Gerardus 

de Bucstel filius quondam Johannis dicti Paep Jans solvere tenetur 

predictis Mechtildi (dg: et post eius) ad eius vitam et post eiusdem 

Mechtildis decessum Goeswino et Elizabeth eius liberis hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex tribus peciis terre sitis in 

parrochia de Ghemonden quarum una (dg: G) tGhereet altera Steltstuc et 

tercia dWillege Stuc nuncupantur prout in litteris et super jure ipsis 

competente ac dicto Goeswino (dg: pro) post decessum sue matris 

competituro ad op! Mathei Posteel filii junioris quondam Henrici Posteel 

(dg: tam) mariti legitimi 

 

1184 f.294r. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 06-03-1406. 

 sexta post invocavit: vrijdag 05-03-1406. 

 

BP 1184 f 294r 01 za 06-03-1406. 

dicte Elizabeth sue uxoris hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte eorum et heredum dicti Goeswini deponere. Testes Lu et Gheel 

datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1184 f 294r 02 za 06-03-1406. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus zv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus deden tbv voornoemde Matheus 

Posteel jongere zvw Henricus Posteel ev Elizabeth dv voornoemde Mechtildis 
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afstand van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Rodolphus van 

den Stappen met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde 

Mechtildis, Goeswinus en Elizabeth, gaande uit (1) een kamp, ter plaatse 

gnd Eijlde over die Beke, (2) 3 stukken land, in Gemonde, (3) de helft van 

een kamp gnd die Blaken Beemt, in Gemonde, (4) een stuk land, in Gemonde, 

achter de plaats gnd die Odevers Eijcke, (5) 2 andere stukken beemd, in 

Gemonde. 

 

Dicti Mechtildis et Goeswinus ut supra super hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Rodolphus van den Stappen 

solvere tenetur dicte Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum 

Goeswino et Elizabeth eius liberis hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex quodam campo sito in loco dicto Eijlde over die Beke item ex 

tribus peciis terre sitis in parrochia de Ghemonden item ex medietate 

cuiusdam campi dicti die Blaken Beemt siti in dicta parrochia item ex 

pecia terre sita in dicta parrochia retro locum dictum die Odevers Eijcke 

necnon ex duabus aliis peciis prati sitis in dicta parrochia prout in 

litteris et super jure sibi competente et (dg: post d) dicto (dg: Matheo) 

#Goeswino# post decessum dicte Mechtildis competituro ad opus dicti 

Mathei ut supra hereditarie renunciaverunt promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 294r 03 za 06-03-1406. 

Voornoemde Matheus Posteel jongere zvw Henricus Posteel ev Ellizabeth dvw 

Henricus zvw Albertus van Bucstel beloofde aan voornoemde Goeswinus zvw 

voornoemde Henricus bij de deling van de goederen, die wijlen voornoemde 

Henricus heeft nagelaten resp. voornoemde Mechtildis wv voornoemde Henricus 

zal nalaten, een erfpacht van 3 mud rogge in te brengen, of dat voornoemde 

Goeswinus hetzelfde vooraf uit voornoemde goederen zal ontvangen. 

 

Dictus Matheus #ut supra# promisit super omnia Goeswino predicto si ipse 

vel Elizabeth eius uxor aut heredes eiusdem Elizabeth ad communem 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Henricus in sua morte 

post se reliquit et que dicta Mechtildis in sua morte post se relinquet 

venire voluerint aut voluerit et huiusmodi bona condividere quod tunc 

dictus Matheus aut Elizabeth aut heredes eiusdem Elizabeth ad huiusmodi 

divisionem importabit aut importabunt hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis aut quod dictus Goeswinus tantum prelevabit de bonis 

predictis antequam ipse Matheus et Elizabeth aut heredes eiusdem 

Elizabeth ad huiusmodi divisionem venire poterit aut poterunt et 

huiusmodi bona condividere vel apprehendere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 294r 04 vr 05-03-1406. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Muijdeken verkocht aan Aleijdis wv 

Johannes van Beircke, tbv Gerardus, Jacobus, Mechtildis, Katherina, Agnes, 

Hilla en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes, een 

n-erfcijns van 5 Franse kronen of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een kamp, 2½ morgen groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Ham, tussen erfgoed van de propositus van Merssen enerzijds en erfgoed van 

de kerk van Lithoijen anderzijds, (2) 14 hont land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Ersseter, tussen Hubertus van Ghemert en erfg vw Brijno 

Rutghers soen enerzijds en erfg vw Johannes Raet anderzijds, reeds belast 

met zegedijken, waterlaten en sloten. Na overlijden van alle voornoemde 

kinderen gaat de cijns terug naar de verkoper als hij dan leeft en anders 

naar zijn naaste erfgenamen. Voornoemde Aleijdis zal de cijns gedurende 

haar leven bezitten. Na overlijden van Aleijdis, zal voornoemde Jacobus de 

cijns ontvangen. Na overlijden van Aleijdis en Jacobus, beiden, beuren 

Hilla en Heijlwigis de cijns. De andere kinderen, of de langstlevende van 

deze andere kinderen, zullen de cijns beuren na overlijden van Aleijdis, 

Jacobus, Hilla en Heijlwigis. 
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Gerardus van Kessel filius quondam Henrici Muijdeken hereditarie vendidit 

Aleijdi relicte quondam Johannis de Beircke ad opus Gerardi Jacobi 

fratrum Mechtildis Katherine (dg: Hi) Agnetis Hille et Heijlwigis eorum 

sororum liberorum dictorum Aleijdis et quondam Johannis (dg: vitalem 

pensionem quinque Vrancrijc cronen) hereditarium censum quinque Vrancrijc 

cronen vel valorem solvendum hereditarie (dg: p) purificationis ex quodam 

campo duo et dimidium jugera continente sito in parrochia de Lijttoijen 

ad locum dictum die Ham inter hereditatem propositi van Merssen ex uno et 

inter hereditatem ecclesie de Lijttoijen ex alio item ex XIIII hont terre 

sitis in dicta parrochia ad locum dictum Ersseter inter hereditatem 

Huberti de Ghemert et inter hereditatem heredum quondam Brijnonis 

Rutghers soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis Raet 

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

aliam obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis 

ad premissa spectantibus tali annexa conditione quod dictus census statim 

post decessum dictorum liberorum omnium ad predictum venditorem si 

vixterit alioquin ad proximores heredes ipsius venditoris devolvetur et 

succedat hoc adiuncto quod dicta Aleijdis predictum censum ad eius vitam 

integraliter habebit et levabit (dg: quam diu) aliquo tamen predictorum 

liberorum vivente in humanis et quod dictus Jacobus #in propria persona# 

(dg: pre) ipsum censum (dg: post decessum dicte Aleijdis) ad eius vitam 

post decessum dicte Aleijdis habebit et habebit !postquam decessum 

ipsorum Aleijdis et Jacobi amborum (dg: ad) per prefatas Hillam et 

Heijlwigem ad eorum vitam et non amplius percipiendum et levandum et quod 

alii liberi predicti (dg: post ac alter diutius vivens) post decessum 

Aleijdis Jacobi Hille et Heijlwigis (dg: omn) predictorum ipsum censum ad 

eorum vitam aut unus #vel una# eorum diutius vivens integraliter 

percipient et levabunt (dg: ac q) aut percipiet et levabit. Testes Jorden 

et Gheel datum sexta post invocavit. 

 

BP 1184 f 294r 05 vr 05-03-1406. 

Voornoemde Aleijdis, Gerardus, Katherina en Agnes, voor zich en voor de 

andere voornoemde kinderen en hun erfgenamen, beloofden aan voornoemde 

Gerardus van Kessel dat voornoemde cijns direct na overlijden van alle 

voornoemde kinderen teruggaat naar voornoemde Gerardus als hij dan leeft en 

anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Notum quod cum dictus Gerardus predictum censum vendidisset ut supra 

constituti dicta! Aleijdis Gerardus Katherina et Agnes #cum tutore# pro 

se et pro aliis liberis predictis ac pro quibuscumque eorum heredibus 

promiserunt indivisi super habita et habenda dicto Gerardo (dg: q) de 

Kessel quod predictus census statim post decessum dictorum liberorum 

omnium ad predictum Gerardum si vixerit alioquin ad proximores heredes 

ipsius (dg: al) Gerardi devolvetur et succedat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 294r 06 vr 05-03-1406. 

Laurencius zvw Johannes Lauwereijns soen van Engelen, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Truda dvw Henricus van 

den Hoernic, Bernardus van Tefelen Rolofs soen ev Sophia, en Johannes van 

den Nuwenhuze zv Walterus ev Katherina, dvw voornoemde Johannes en wijlen 

Truda, verkochten aan Godefridus van Zeelst zv Gerardus (1) de helft die 

aan hen behoort in een akker, gnd die sVaelgarde, van wijlen voornoemde 

Henricus van den Hoernic, {f.294v} in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Rumel, ter plaatse gnd Mijdacker, tussen Henricus Venbosch enerzijds en 

broeder Willelmus Meester, Johannes van den Wege en voornoemde Henricus 

Venbosch anderzijds, van welke akker de andere helft behoort aan voornoemde 

Godefridus van Zeelst, (2) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Haenwijc, tussen erfgoed van de H.Geest in Gestel enerzijds en 

kvw Matheus van Haenwijc anderzijds, (3) een stuk land, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Hespacker, tussen Arnoldus Stercke enerzijds en 

Henricus van den Velde anderzijds, (4) 1/8 deel dat aan hen behoort in een 
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kamp, gnd die Hoernicsche Camp, van wijlen voornoemde Henricus, in Gestel 

bij Herlaer, naast de plaats gnd Hoernic, tussen Johannes van den Borch 

enerzijds en een gemene weg en voornoemde Johannes van den Wege anderzijds, 

(5) ¼ deel dat aan hen behoort in de helft die aan wijlen voornoemde 

Henricus van den Hoernic behoorde in 4 morgen land, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd die Haer, van welke 4 morgen de andere helft behoort aan 

Bertholdus Hennens soen en zijn medeërfgenamen, (6) het deel dat aan 

voornoemde Truda en Johannes Lauwereijns soen behoorde in een erfgoed, gnd 

Wandelaer, van wijlen voornoemde Henricus van den Hoernic, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Haenwijc, tussen de akkers gnd die Haenwijcsche 

Acker enerzijds en Henricus Venbosch anderzijds, (7) 1/16 deel dat aan hen 

behoort in een stuk land, aldaar, tussen Johannes Groet enerzijds en 

Johannes van Mijngen anderzijds, met wegen, dijken en ander toebehoren, 

belast met (a) grondcijnzen, (b) 35 schelling paijment b-erfcijns, (c) ½ 

mud rogge b-erfpacht, (d) 1/8 deel van lijfpachten van 4 mud rogge, waarvan 

2 mud op het leven van broeder Willelmus Meester en 2 mud op het  leven van 

Jacobus van Berze van der Horst en zijn huidige vrouw. 

 

Laurencius filius quondam Johannis Lauwereijns soen van Engelen ab ipso 

quondam Johanne et quondam Truda eius (dg: sorore fi) uxore filia quondam 

Henrici van den Hoernic pariter genitus Bernardus van Tefelen Rolofs soen 

maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris et Johannes van den 

Nuwenhuze filius Walteri maritus et tutor legitimus Katherine sue xuoris 

filie dictorum #quondam# Johannis et quondam Trude (dg: peciam terre 

dictam die f) medietatem ad se spectantem in quodam agro dicto die 

sVaelgarde quondam Henrici van den Hoernic predicti 

 

1184 f.294v. 

 sexta post invocavit: vrijdag 05-03-1406. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 06-03-1406. 

 

BP 1184 f 294v 01 vr 05-03-1406. 

(dg: Goeswinus Buc filius Johannis Buc de Lijt unum juger terre) sito in 

parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum Rumel in loco dicto 

Mijdacker inter hereditatem Henrici Venbosch ex uno et inter hereditates 

fratris Willelmi Meester Johannis van den Wege et dicti Henrici Venbosch 

ex alio de quo agro terre reliqua medietas ad Godefridum de Zeelst filium 

Gerardi pertinet item peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum 

dictum Haenwijc inter hereditatem mense sancti spiritus in Gestel ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Mathei van Haenwijc ex alio item 

(dg: peciam) peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum 

Hespacker inter hereditatem Arnoldi Stercke ex uno et inter hereditatem 

Henrici van den Velde ex alio item octavam partem ad ipsos spectantem in 

quodam campo dicto die Hoernicsche Camp dicti quondam Henrici sito in 

dicta parrochia juxta locum dictum Hoernic inter hereditatem Johannis van 

den Borch ex uno et inter communem plateam et hereditatem dicti Johannis 

van den Wege ex alio (dg: item dimidium juger terre situm in dicta 

parrochia ad locum dictum die Haer inter #octavam partem ad ipsos sp#) 

item quartam partem ad ipsos spectantem in medietate que ad predictum 

quondam Henricum van den Hoernic spectabat in quatuor jugeribus terre 

sitis in parrochia predicta ad locum dictum die Haer de quibus quatuor 

jugeribus terre reliqua medietas ad Bertholdum Hennens soen et eius 

coheredes pertinet atque totam partem que ad dictos (dg: -am) Trudam (dg: 

spectab) et Johannem Lauwereijns soen spectabat in (dg: p) quadam 

hereditate dicta Wandelaer dicti quondam Henrici van den Hoernic sita in 

dicta parrochia ad dictum locum Haenwijc vocatum inter agros dictos die 

Haenwijcsche Acker ex uno et inter hereditatem Henrici Venbosch ex alio 

atque (dg: particulam) decimam sextam partem ad ipsos spectantem in pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Johannis Groet ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Mijngen ex alio simul cum viis et aggeribus (dg: 

hereditatum predictarum) et aliis (dg: he) attinentiis ad premissa 
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spectantibus ut dicebant hereditarie vendiderunt antedicto Godefrido de 

Zeelst promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi (dg: ex) et XXXV 

solidis pagamenti hereditarii census et dimidio modio siliginis 

hereditarie paccionis atque octava parte vitalium pensionum quatuor 

modiorum siliginis quorum duo ad vitam fratris Willelmi Meester et duo ad 

vitam (dg: fratris Willelmi Mee) Jacobi van Berze van der Horst et eius 

pronunc uxoris annuatim sunt solvendi. Testes Lu et Gheel datum sexta 

post invocavit. 

 

BP 1184 f 294v 02 vr 05-03-1406. 

Voornoemde Godefridus van Zeelst zv Gerardus beloofde aan voornoemde 

Laurencius zvw Johannes Lauwereijns soen van Engelen, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Truda dvw Henricus van 

den Hoernic, Bernardus van Tefelen Rolofs soen ev Sophia, en Johannes van 

den Nuwenhuze zv Walterus ev Katherina, dvw voornoemde Johannes en wijlen 

Truda, 45 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 18-04-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus XLV gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato (dg: 

mediatim) ad octavas pasche proxime futuras. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 294v 03 vr 05-03-1406. 

En hetzelfde bedrag met het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 06-06-

1406). 

 

Item promisit tantum ad octavas penthecostes proxime futuras 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 294v 04 za 06-03-1406. 

Jacobus van den Berghe zvw Arnoldus van den Berghe verkocht aan Alardus 

Wisschart een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit de helft, die behoort aan Johannes Mijnrebrueder, in een huis en 

erf, in Den Bosch, over de brug gnd her Gheerlics Brugge, welke cijns aan 

voornoemde Jacobus was verkocht door voornoemde Johannes Mijnrebrueder. 

 

(dg: Alardus Wisschart) Jacobus van den Berghe filius quondam (dg: 

Jacobi) #Arnoldi# van den Berghe hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex medietate ad Johannem 

Mijnrebrueder spectante in domo et area sita in Busco ultra pontem dictum 

her Gheerlics Brugge venditum dicto Jacobo a Johanne Mijnrebrueder 

predicto prout in litteris hereditarie vendidit Alardo Wisschart 

supportavit cum litteris promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum datum 

sabbato post invocavit. 

 

BP 1184 f 294v 05 za 06-03-1406. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker verkocht aan Willelmus Loijer nzvw Johannes 

Loijer een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Donkervoert, in Gestel, 

op de plaats gnd Spoijtgrave, welke pacht aan wijlen voornoemde Egidius was 

verkocht door Goeswinus Blomart van Gestel bij Herlaer, en welke pacht nu 

aan hem behoort. 

 

Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Donkervoert sita in parrochia 

de Gestel supra locum dictum Spoijtgrave venditam dicto quondam Egidio a 

Goeswino Blomart de Gestel prope Herlaer prout in litteris quam nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie vendidit Willelmo Loijer filio naturali 
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quondam Johannis Loijer supportavit cum litteris et jure #et cum 

arrestadiis unius anni# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Egidii et 

suorum heredum deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 294v 06 za 06-03-1406. 

Matheus oudere zvw Henricus Posteel verklaarde dat zijn oom Theodericus 

Posteel alle achterstallige termijnen heeft voldaan van (1) 9 schelling 

b-erfcijns, die voornoemde Theodericus moest betalen aan de stad Den Bosch, 

gaande uit 1½ morgen land van voornoemde Theodericus, gelegen tegenover de 

plaats gnd Maelstrem, (2) ¼ deel van een b-erfcijns van 3 pond 15 

schelling, die voornoemde Theodericus moest betalen aan Agnes dvw Adam Cop, 

(3) een b-erfcijns van 10 schelling, die voornoemde Theodericus zvw 

Godefridus Posteel beloofd had aan Gertrudis wv voornoemde Henricus Posteel 

en haar kinderen. 

 

Matheus filius #senior# quondam Henrici Posteel palam recognovit sibi per 

Theodericum Posteel eius avunculum fore satisfactum (dg: de novem solidis 

hereditarii census) ab omnibus arrestadiis (dg: sibi) deficientibus de 

novem solidis hereditarii census quos dictus Theodericus solvere 

tenebatur opido de Busco (dg: de u) ex uno et dimidio jugeribus terre 

ipsius Theoderici sitis in opposito loci dicti !Maestrem atque de omnibus 

arrestadiis (dg: sibi) deficientibus de quarta parte hereditarii census 

trium librarum et XV solidorum quem censum dictus Theodericus solvere 

tenebatur Agneti filie quondam Ade Cop atque ab omnibus arrestadiis 

restantibus de hereditario censu X solidorum quem dictus Theodericus 

filius quondam Godefridi Posteel promiserat se daturum et soluturum 

Gertrudi relicte dicti quondam Henrici Posteel et eius liberis promittens 

super omnia dictum Theodericum ab huiusmodi arrestadiis indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.295r. 

 quarta post nativitatis Domini: woensdag 30-12-1405. 

 

BP 1184 f 295r 01 wo 30-12-1405. 

Johannes die Veer zvw Ghibo van Hees, Johannes Henrics soen ev Oda en 

Nijcholaus Vauderic ev Mechtildis, dvw voornoemde Ghibo, deden tbv 

Elizabeth dvw voornoemde Ghibo afstand van een hofstad met gebouwen, in 

Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen eertijds Henricus Zelen enerzijds 

en wijlen Johannes Arnts soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Gerlacus van Zonne; zou er worden uitgewonnen dan zullen voornoemde 

Nijcholaus voor 1/8 deel en voornoemde Johannes die Veer, Johannes Henrics 

soen en Elizabeth samen voor 7/8 deel de schade dragen. 

 

Solvit. 

Johannes die Veer filius quondam Ghibonis de Hees Johannes Henrics soen 

maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris et Nijcholaus Vauderic maritus 

et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Ghibonis 

super quodam domistadio (dg: sito) cum suis edificiis sito in parrochia 

de Orthen ad locum dictum Maelstrem inter hereditatem dudum Henrici Zelen 

ex uno et inter hereditatem Johannis quondam Arnts soen ex alio (dg: et 

super ju) tendente cum uno fine ad hereditatem Gerlaci de Zonne et super 

jure ad opus Elizabeth filie dicti quondam Ghibonis hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et si via juris evinceretur (dg: de 

ill) quod tunc dampna dictus Nijcholaus pro una octava parte et dictus 

Johannes die Veer Johannes Henrics soen et Elizabeth simul pro septem 

octavis partibus portabunt !simul ut ipsi mutuo super omnia promiserunt. 

Testes Lu et Heijme datum quarta post nativitatis Domini. 
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BP 1184 f 295r 02 wo 30-12-1405. 

Voornoemde Elizabeth dvw Ghibo van Hees deed tbv voornoemde Johannes Veer 

en Johannes Henrics soen voor 7/8 deel en tbv voornoemde Nijcholaus 

Vauderic voor 1/8 deel, afstand van 4 hont land, die aan wijlen voornoemde 

Ghibo behoorden, in een kamp, gnd dat Meesbroec, in Empel, tussen het kamp 

gnd Vroentcamp enerzijds en Henricus Ysvogel anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth cum tutore super (dg: quadam h pecia prati dicta dat Mee 

dicti q) quatuor hont terre que ad dictum quondam Ghibonem spectabant in 

quodam campo dicto dat Meesbroec sito in parrochia de Empel inter campum 

dictum Vroentcamp ex uno et inter (dg: e) hereditatem Henrici Ysvogel ex 

alio ut dicebat et super jure ad opus dictorum Johannis Veer et Johannis 

Henrics soen pro septem octavis partibus et dicti Nijcholai pro una 

octava parte hereditarie renunciavit promittens cum tutore super omnia 

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

 

BP 1184 f 295r 03 wo 30-12-1405. 

Voornoemde Johannes Veer zvw Ghibo van Hees, Elizabeth dvw voornoemde 

Ghibo, Johannes Henrics soen en Nijcholaus Vauderic verkochten aan hun oom 

Thomas zvw Arnoldus Maes soen (1) de helft die aan voornoemde Ghibo 

behoorde in een kamp, gnd Rijserenkempken, in Orthen, ter plaatse gnd 

Luttel Rees, tussen wijlen Johannes van Eijndoven enerzijds en Ludovicus 

die Weert anderzijds, (2) een stuk land, in Orthen, ter plaatse gnd die 

Meergrave, tussen Hubertus Gerongs enerzijds en Heijlwigis Jonckers 

anderzijds, (3) een stuk land, in Orthen, ter plaatse gnd die Stert, tussen 

Cristina Lonijs enerzijds en wijlen voornoemde Johannes van Eijndoven 

anderzijds, (4) een stukje land, in Orthen, ter plaatse gnd Herfeijcke, 

tussen erfgoed van de kerk van Orthen enerzijds en Katherina wv Arnoldus 

Ghenen soen anderzijds, (5) een stuk land, in Orthen, ter plaatse gnd die 

Hegt, beiderzijds tussen voornoemde Katherina, samen met de dijken die bij 

voornoemde goederen horen. Voornoemde Thomas zal twee stukken dijk 

onderhouden, die wijlen voornroemde Ghibo onderhield, in Orthen, (a) ter 

plaatse gnd die Stert, (b) ter plaatse gnd die Hegt, en alle dijken die bij 

voornoemde goederen horen. 

 

Solverunt venditores. Duplicetur. 

(dg: dicta Elizabeth) #Dicti Johannes Veer (dg: cum dicta) Elizabeth cum 

tutore# Johannes Henrics soen et Nijcholaus (dg: super) medietatem que ad 

Ghibonem spectabat in quodam campo dicto Rijserenkempken sito in 

parrochia de Orthen ad locum dictum Luttel Rees inter hereditatem quondam 

Johannis de Eijndoven ex uno et inter hereditatem Ludovici die Weert ex 

alio atque (dg: super) peciam terre sita! in dicta parrochia ad locum 

dictum die Meergrave inter hereditatem Huberti Gerongs ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Jonckers ex alio atque (dg: super) peciam terre 

sita! in dicta parrochia ad locum dictum die Stert inter hereditatem 

Cristine Lonijs ex uno et inter hereditatem dicti quondam Johannis de 

Eijndoven ex alio (dg: necno) necnon (dg: super) particulam terre sita! 

in dicta parrochia ad locum dictum Herfeijcke inter hereditatem ecclesie 

de Orten ex uno et inter hereditatem Katherine relicte quondam Arnoldi 

Ghenen soen ex alio insuper (dg: super) peciam terre sita! in dicta 

parrochia ad locum dictum die Hegt inter hereditates dicte Katherine ex 

utroque latere coadiacentes (dg: et super jure) #simul cum aggeribus ad 

premissa spectantibus# ad (dg: opus dicti Johannis Veer hereditarie) 

#hereditarie vendiderunt# Thome filii! quondam Arnoldi Maes soen eorum 

avunculo (dg: hereditarie renunciaverunt) promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

dicti quondam Ghibonis de Hees deponere tali annexa conditione {nieuwe 

regel} (dg: dictus Thomas promisit super omnia dictis aliis quatuor) quod 

ipse Thomas (dg: peciam ag) duas pecias aggeris quas dictus quondam Ghibo 

tenere et conservare consueverat (dg: s) sitas in parrochia de Orthen 
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quarum una ad locum dictum die Stert et altera ad locum dictum die Hegt 

site sunt atque omnes aggeres ad premissa spectantes exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter tenebit et conservabit quod nec dictis 

venditoribus nec ad et supra eorum hereditates dampna exinde eveniant in 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 295r 04 wo 30-12-1405. 

Johannes Jonge linnenwever droeg over aan Eustatius van Hedichuzen, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Weverhuls, tussen erfgoed van mr Gerardus van Hedel chirurgijn enerzijds en 

erfgoed van Henricus Pricken anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Johannes in cijns16 verkregen had van hr Mathijas Scilder priester en 

Baudewinus Gruijter clericus, proosten van de Broederschap van de H.Maagd-

Maria in de kerk van Den Bosch. 

 

Johannes Jonge textor lineorum domum et aream sitam in Buso ad vicum 

dictum Weverhuls inter hereditatem magistri Gerardi de Hedel cijrurgici 

ex uno et inter hereditatem Henrici Pricken ex alio quam domum et aream 

dictus Johannes erga dominum Mathijam Scilder presbitrum et Baudewinum 

Gruijter clericum prepositos confraternitatis presbitorum et clericorum 

(dg: ecclesie) beate Marie virginis in parrochiali ecclesia de Busco ad 

censum acquisierat prout in quodam instrumento publico desuper confecto 

continetur (dg: legitime) ut dicebat hereditarie supportavit Eustatio de 

Hedichuzen ad opus mense sancti spiritus in Busco promittens super omnia 

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

Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 295r 05 wo 30-12-1405. 

Voornoemde Eustatius van Hedichuzen als procurator van het Geefhuis in Den 

Bosch droeg over aan voornoemde Johannes Jonge een huis en erf, dat aan het 

Geefhuis behoort, in Den Bosch, aan de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed 

van wijlen Egidius van Mechelen enerzijds en erfgoed van Theodericus van 

Rode snijder anderzijds, in welk huis en erf de wezen gnd vondelingen 

{f.295v} woonden, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 

schelling. 

 

Dictus Eustatius procurator mense sancti spiritus in Busco de consensu 

provisorum eiusdem mense domum et aream ad dictam mensam spectantem sitam 

in Busco ad vicum dictum Weverhuls inter hereditatem quondam Egidii de 

Mechelen ex uno et inter hereditatem Theoderici de Rode sartoris ex alio 

in qua domo et area orphani dicti vondelingen 

 

1184 f.295v. 

 quarta post nativitatis Domini: woensdag 30-12-1405. 

 in profesto circoncisionis Domini: donderdag 31-12-1405. 

 sexta post jubilate: vrijdag 07-05-1406. 

 

BP 1184 f 295v 01 wo 30-12-1405. 

commorari consueverant ut dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit dicto 

Johanni Jonge promittens de consensu provisorum dicte mense sub 

obligatione omnium bonorum eiusdem mense warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu (dg: XX) XXX 

solidorum monete exinde solvendis. Testes Jorden et Gheel datum quarta 

                         
16 De cijns wordt in de rekeningen van de Broederschap vermeld vanaf 1377-1378. Het was een 
cijns van 3 pond, die betaald werd uit een erfgoed dat was van Peter Steenweg en dat dan is 

van Jan Jonge, wever. Het onderpand blijkt een huis en erf te zijn van Petrus gnd van de 

Steenweg die het op do 22-03-1375 (Cartularium BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.215v, do 22-

03-1375) gekocht had van Franco gnd van Haren ev Elisabeth dvw Bodo timmerman. Petrus van de 

Steenweg had het vermaakt aan de broederschap, die het op wo 13-02-1376 (Cartularium BHIC 

IOLVr Broederschap 1232-19, f.215v/216r, wo 13-02-1376) voor de cijns uitgaf aan Johannes gnd 

Jonge linnenklerenwever. Op 30 december 1405 (BP 1184 f 295r 04 wo 30-12-1405) droeg Johannes 

Jonge linnenwever het huis over aan het Geefhuis. 
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post nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 295v 02 do 31-12-1405. 

Johannes zvw Johannes van Haren zvw Zebertus van den Zande verkocht aan 

Engbertus van der Boijdonc zvw Theodericus van der Boijdonc (1) een deel 

van een hofstad, in Den Bosch, in een straat die loopt van de straat gnd 

Beurde voor de erfgoederen van Adam van Mierde naar erfgoed van wijlen 

Hermannus van Zonne, tussen erfgoed van voornoemde Adam van Mierde en 

Henricus Matheeus, erfgoed van wijlen Mathijas van Loet en erfgoed van 

Theodericus van der Heze enerzijds en erfgoed van Johannes zvw Franco 

Luborgen anderzijds, welk deel strekt vanaf eerstgenoemde straat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Heijlwigis van Eijmeric, met de gebouwen 

op voornoemd deel, (2) de helft van het restant van de hofstad, welk 

restant reikt vanaf voornoemd deel van de hofstad tot aan een paal, en dan 

de helft naast erfgoed van Franco zvw Johannes zvw voornoemde Franco 

Luborgen, welk deel met gebouwen en helft van het restant wijlen voornoemde 

Johannes van Haren gekocht17 had van Bela van Os begijn, (3) een stukje 

erfgoed, aldaar, tussen erfgoed van Johannes zvw Franco Luborgen enerzijds 

en erfgoed van Franco zv voornoemde Johannes anderzijds, welk stukje overal 

4 voet breed is, met recht van weg over een weg die daar loopt in het 

erfgoed van wijlen voornoemde Franco naar voornoemd stukje erfgoed, welk 

stukje erfgoed met recht van weg wijlen voornoemde Johannes van Haren 

gekocht had van voornoemde Johannes zvw Franco; en al welke voornoemde 

goederen thans behoren18 aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Haren filius quondam Zeberti van den 

Zande (dg: domum et aream domistadium domo et ortum sito) quandam partem 

domistadii siti in Busco in vico tendente a vico dicto Buerde ante 

hereditates Ade de Mierde versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne 

inter hereditatem Ade de Mierde predicti et Henrici Matheeus et 

hereditatem quondam Mathije de Loet et hereditatem Theoderici van der 

Heze ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Franconis 

Luborgen ex alio et que pars tendit a primodicto vico retrorsum ad 

hereditatem Heijlwigis de Eijmeric atque medietatem residui dicti 

domistadii et quod residuum tendit a dicta parte dicti domistadii 

ulterius ad quendam palum scilicet illa medietas que sita est contigue 

juxta hereditatem Franconis filii quondam Johannis filii dicti quondam 

Franconis Luborgen simul cum edificiis in dicta parte consistentibus quam 

partem cum suis edificiis atque medietatem dicti residui dictus quondam 

Johannes de Haren erga Belam de Os beghinam emendo acquisierat prout in 

litteris atque quandam particulam hereditatis sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis filii quondam Franconis Luborgen ex uno et inter 

hereditatem Franconis filii eiusdem Johannis ex alio et que particula 

continet ubique quatuor pedatas in latitudine simul cum jure eundi 

redeundi et ambulandi per quandam viam tendentem ibidem in hereditate 

dicti quondam Franconis ad particulam hereditatis predictam quam 

particulam hereditatis cum jure utendi dicta via dictus quondam Johannes 

de Haren erga predictum Johannem filium quondam Franconis predicti emendo 

acquisierat prout in litteris et (dg: qt) quas partem domistadii 

medietatem residui particulam terre cum jure utendi dicta via primodictus 

Johannes nunc ad se spectare (dg: h) dicebat hereditarie vendidit 

Engberto van der Boijdonc filio quondam Theoderici van der Boijdonc 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: deponere) et dicti quondam 

Johannis sui patris deponere. Testes Jorden et Lu datum in profesto 

circoncisionis Domini. 

 

                         
17 Zie ← BP 1179 p 344v 08 do 01-02-1392, verkoop van het deel van de hofstad en van de helft 
van het restant. 
18 Zie ← BP 1183 f 185r 10 ma 20-08-1403, afstand van de helft van het deel van de hofstad en 
van de helft van de helft van het restant. 
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BP 1184 f 295v 03 vr 07-05-1406. 

Petrus van Meghen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nota. 

Petrus van Meghen prebuit et reportavit. Testes Lu et Heijme datum sexta 

post jubilate. 

 

BP 1184 f 295v 04 do 31-12-1405. 

Erardus zvw Theodericus Erijts soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Nijcholaus van der Haghe zvw 

Johannes van der Haghe met zijn goederen. 

 

(dg: Gerardus filius quon) Erardus filius quondam Theoderici Erijts soen 

omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes factas per 

Nijcholaum van der Haghe filium quondam Johannis van der Haghe cum 

quibuscumque suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 295v 05 do 31-12-1405. 

Elizabeth dvw Marselius Demoden soen van Os verkocht aan Conrardus zv 

Alardus Zelen soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die Vergart, 

tussen Theodericus Baudekens soen enerzijds en Johannes zvw Petrus 

Robbrechts soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Marselii Demoden soen de Os cum tutore peciam 

terre sitam in parrochia de Os ad locum dictum die Vergart inter 

hereditatem Theoderici Baudekens soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Petri Robbrechts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Conrardo filio (dg: q) Alardi Zelen soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 295v 06 do 31-12-1405. 

Hermannus Coenen verkocht aan zijn broer Conrardus een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, die Gerardus Hermans soen beloofd had aan voornoemde 

Hermannus Coenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 

land, in Uden, ter plaatse gnd die Crochem, naast de kapel van de 

H.Maagd-Maria, tussen Uldricus van Veltmolen enerzijds en voornoemde 

Gerardus Hermans soen anderzijds. 

 

Hermannus Coenen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco quam Gerardus Hermans soen promiserat se daturum et soluturum 

dicto Hermanno Coenen hereditarie purificationis et in Busco traditurum 

et soluturum ex pecia terre sita in parrochia de Uden ad locum dictum die 

Crochem juxta capellam beate Marie virginis inter hereditatem (dg: W) 

Uldrici de Veltmolen ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi Hermans 

soen ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Conrardo suo fratri 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 295v 07 do 31-12-1405. 

Voornoemde Hermannus Coenen droeg over aan zijn voornoemde !zoon Conrardus 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes smid van Uden, 

wonend in Uden, ter plaatse gnd die Bitswijc, beloofd had met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren aan voornoemde Hermannus, gaande uit een kamp, gnd 

Gerijt Graets Camp, in Uden, ter plaatse gnd aen die Bitswijc, tussen 

Lambertus van den Oevenken enerzijds en erfgoed gnd Coelkens Kijnder Erve 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene waterlaat. 

 

Dictus Hermannus Coenen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Johannes faber de Uden commorans in parrochia de 

Uden in loco dicto die Bitswijc promiserat se daturum et soluturum dicto 
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Hermanno hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex campo dicto 

Gerijt Graets Camp sito in parrochia de Uden ad locum dictum aen die 

Bitswijc inter hereditatem Lamberti van den Oevenken ex uno !ex uno et 

inter hereditatem dictam Coelkens Kijnder Erve ex alio (dg: qu) tendente 

cum uno fine ad communem aqueductum prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Conrardo suo !filio (dg: su) cum litteris et jure 

promitttens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 295v 08 do 31-12-1405. 

Gerardus Balijart machtigde zijn zoon Gerardus zijn renten, cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Gerardus Balijart dedit et contulit Gerardo suo filio potestatem monendi 

suos redditus census et pacciones et credita sua que sibi debentur et 

debebuntur et bona regendi usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

1184 f.296r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 296r 01 za 06-03-1406. 

?Het onderzoek is gedaan en ze zijn uitgevoerd? 

 

Inquisitio facta est et expedita sunt. 

 

BP 1184 f 296r 02 za 06-03-1406. 

De rechter in Den Bosch heeft, op verzoek van de gezusters Oda en 

Heijlwigis, dvw Godefridus Heerken, Gerardus zvw Gerardus Heerken de oudere 

zvw voornoemde Godefridus Heerken, en de broers Walterus en Engbertus, kv 

Walterus Heijnen soen, door voornoemde Walterus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Hilla dvw voornoemde Godefridus, verdeeld een hoeve met toebehoren 

van wijlen voornoemde Godefridus, gelegen in Nuland, ter plaatse gnd 

Vinkel, uit welke hoeve jaarlijks 33 oude groten moeten worden betaald aan 

de hertog en 1 mud rogge b-erfpacht moet worden geleverd aan Arnoldus 

Drinchellinc. 

Voornoemde Gerardus zvw Gerardus Heerken kreeg (1) een kamp, gnd die 

Kooweijde, gelegen naast de gemeint van Nuland enerzijds en erfgoed gnd den 

Houwe, een roggeland en een haverland van voornoemde hoeve anderzijds, 

zoals voornoemd kamp omgraven is, in welk kamp de nieuwe hofstad en het 

nieuwe huis liggen, (2) een akker, 824 roeden groot, aldaar, naast 

voornoemd kamp enerzijds en een akker van voornoemde hoeve anderzijds, 

zoals omgraven, (3) een kamp, gnd die Havercamp, 552 roeden groot, aldaar, 

tussen eerstgenoemd kamp enerzijds en voornoemd kamp gnd die Kooweijde 

anderzijds, (4) een kamp roggeland, gnd die Donc, 425 roeden groot, aldaar, 

tussen voornoemd erfgoed, gnd die Houwe, enerzijds en erfgoed gnd Slecken 

Broec anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed, gnd Hoijbroec, (5) 

een deel van een erfgoed gnd dat Hoijbroec, aldaar, welk deel 1905 roeden 

groot is en met een eind reikt aan het eerstgenoemd kamp gnd die Kooweijde 

en met het andere eind aan het resterende deel van voornoemd kamp gnd 

Hoijbroec, met een zijde aan de gemeint van Nuland en met de andere zijde 

aan erfgoed gnd die Aude Houwe, zoals dit deel omgraven is, (6) met de 

helft van voornoemde cijns en pacht, en met recht van weg vanaf voornoemde 

erfgoederen over andere erfgoederen van voornoemde hoeve. Voornoemde 

Gerardus moet de helft onderhouden van alle waterlaten die behoren bij 

voornoemde hoeve met toebehoren. 

 

Nos Jorden Lu et Heijme {liggende streep om deel van de regel op te 

vullen} scabini in Busco notum facimus universis quod judex in Busco (dg: 

ad req) ex parte domine nostre ducisse #et ex parte ducis Lijmborgis# et 

ex parte dominii ad requestam (dg: Gerardi Heerl) Ode et Heijlwigis (dg: 

fi) sororum filiarum quondam Godefridi Heerken Gerardi filii quondam 

Gerardi Heerken senioris filii (dg: qu) prefati quondam Godefridi Heerken 
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Walteri et Engberti fratrum liberorum Walteri Heijnen soen ab ipso (dg: 

quondam) Waltero et quondam Hilla eius uxore filia prefati quondam 

Godefridi pariter genitorum divisit quendam mansum cum suis attinentiis 

dicti quondam Godefridi situm in parrochia de Nuwelant ad locum dictum 

Vinckel ex quo manso XXXIII grossi antiqui domino duci et unus modius 

siliginis hereditarie paccionis Arnoldo Drinchellinc annuatim sunt 

solvendi 

mediante qua divisione (dg: nova domus cum eius domistadio situs! ibidem 

in campo dicto Kooweijde) quidam campus dictus die Kooweijde (dg: situs) 

situs contigue juxta communitatem de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

dictam den Houwe terram siligineam (dg: terr) et terram aveniam dicti 

mansi ex alio prout huiusmodi campus ibidem circonfossatus est (dg: simul 

cum) #in quo campo# novum domistadium et nova domus (dg: in ipso campo) 

consistit! item quidam ager octingentas et XXIIII virgatas terre 

continens situs ibidem contigue juxta predictum campum ex uno et inter 

quendam agrum mansi predicti ex alio prout huiusmodi ager ibidem 

circonfossatus est item quidam campus dictus die Havercamp quingentas et 

LII virgatas continens situs ibidem inter primodictum agrum ex uno et 

inter predictum campum die Kooweijde vocatum ex alio item quidam campus 

terre siliginee dictus die Donc quadringentas et XXV virgatas continens 

situs ibidem inter predictam hereditatem die Houwe vocatam ex uno et 

inter hereditatem dictam Slecken Broec ex alio tendens cum uno fine ad 

(dg: cam) hereditatem dictam Hoijbroec (dg: ?no item quidam) item quedam 

pars hereditatis dicte dat Hoijbroec site ibidem et que pars continet 

mille noningentas et quinque virgatas et tendit cum uno fine ad campum 

primodictum die Kooweijde vocatum et cum reliquo fine ad reliquam partem 

predicte hereditatis Hoijbroec vocate et cum uno latere ad communitatem 

de Nuwelant et cum reliquo latere ad hereditatem dictam die Aude Houwe 

prout huiusmodi pars ibidem sita est et circonfossata simul cum medietate 

census et paccionis supradictorum (dg: prefato! Johanni Gerardo He filio 

quondam Gerardi Heerken) simul eciam cum jure viandi dum opus fuerit ab 

hereditatibus predictis per reliquas hereditates mansi predicti ad 

brevius spacium et minus dampnum 

prefato Gerardo filio quondam Gerardi Heerken cesserunt in partem tali 

annexa conditione quod dictus Gerardus singulis annis et perpetue (dg: d) 

aqueductus ad predictum integrum mansum cum suis attinentiis spectantes 

pro una medietate taliter tenebit et conservabit quod (dg: p) ad et supra 

reliquas hereditates infrasciptas occacione huiusmodi medietatis dampna 

non eveniant in futurum. 

 

BP 1184 f 296r 03 za 06-03-1406. 

Voornoemde Oda en Heijlwigis, voor 2/3 deel, voornoemde Gerardus voor 1/5 

deel van 1/3 deel, en voornoemde broers Walterus, Engbertus en Henricus, 

voor 4/5 deel van 1/3 deel, kregen (1) een kamp, gnd die Rogacker, 924 

roeden groot, gelegen tussen de eerstgenoemde akker die nu behoort aan 

voornoemde Gerardus enerzijds en een gemene weg anderzijds, in welk kamp de 

oude hofstad en het oude huis liggen, (2) 2 kampen, gnd Twee Havercampen, 

tezamen 552 roeden groot, gelegen in voornoemd erfgoed gnd Hoijbroec, welke 

2 kampen met een eind reiken aan de plaats gnd Goervoert en met het andere 

eind aan voornoemd erfgoed gnd Hoijbroec, (3) een kamp, gnd Gerstlant, 332 

roeden groot, aldaar, tussen eerstgenoemd erfgoed gnd Sleckenbroec 

enerzijds en voornoemd erfgoed gnd Hoijbroec anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde plaats gnd Goervoert, (4) een deel van voornoemd 

erfgoed gnd Hoijbroec, welk deel, buiten de twee voornoemde kampen gnd 

Haverlant die erin liggen, 1905 roeden groot is, en gelegen is tussen de 

waterlaat van de hertog enerzijds en voornoemd erfgoed gnd die Donc 

anderzijds, en met een eind reikt aan de gemeint van Nuland en met het 

andere eind aan de plaats gnd Goirvoirt, in welk deel voornoemde twee 

kampen gnd Haverlant gelegen zijn, (5) een kamp, gnd Sleckenbroec, met een 

deel van voornoemd erfgoed gnd Hoijbroec, zoals afgepaald, (6) met de helft 

van de cijns en pacht, en met recht van weg {f.296v} over de voornoemde 
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erfgoederen die ten deel gevallen waren aan voornoemde Gerardus. 

De verkrijgers van dit lot zullen overeenkomstig voornoemde delen de andere 

helft van de waterlaat onderhouden. 

Zou er iets worden uitgewonnen, dan zal de schade als volgt worden 

gedragen: voornoemde Gerardus voor ½ en voor 1/15 deel (= 1/5 van 1/3) van 

de helft, voornoemde gezusters voor 2/3 deel van een helft, en voornoemde 

drie broers voor 4/5 deel van 1/3 deel van de helft. 

 

Et mediante qua divisione quidam campus dictus die Rogacker octingentas 

et XXIIII virgatas terre continens situs inter primodictum agrum nunc ad 

dictum Gerardum spectantem ex uno et inter communem plateam ex alio in 

quo campo antiquum domistadium et antiqua domus consistunt item duo campi 

dicti Twee Havercampen quingentas et LII virgatas ambo simul continentes 

siti (dg: inter in loco dicto dat Hoijbroec) in predicta hereditate 

Hoijbroec vocata et qui duo campi tendunt cum uno fine ad locum dictum 

Goervoert et cum reliquo fine ad dictam hereditatem Hoijbroec vocatam 

item quidam campus (dg: dictus) dictus Gerstlant (dg: situs ibidem inter 

predictam hereditatem Slecken) trecentas et XXXII virgatas continens 

situs ibidem inter predictam hereditatem Sleckenbroec vocatam ex uno et 

inter predictam hereditatem Hoijbroec vocatam ex alio tendens cum uno 

fine ad predictum locum Goervoert vocatum (dg: item quidam) item quedam 

pars antedicte hereditatis Hoijbroec vocate et que pars #preter duos 

campos predictos Haverlant vocatos in ipsa sitos# continet mille 

noningentas et quinque virgatas terre et sita est inter aqueductum domini 

ducis ex uno et inter predictam hereditatem die Donc vocatam et 
!hereditatem die Donc vocatam ex alio et tendit cum uno fine ad 

communitatem de Nuwelant et cum reliquo fine ad (dg: comm) locum dictum 

Goirvoirt in qua parte jamdicta predicti duo campi Haverlant vocati siti 

sunt item quidam campus Sleckenbroec vocatus (dg: prout ibidem situs est 

et) cum quadam parte predicte hereditatis Hoijbroec vocate prout 

huiusmodi campus cum parte jamdicta ibidem situatus et limitatus !simul 

cum medietate census et paccionis supradictorum atque cum jure viandi dum 

opus 

 

1184 f.296v. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 06-03-1406. 

 secunda post reminiscere: maandag 08-03-1406 

 dominica reminiscere: zondag 07-03-1406. 

 

BP 1184 f 296v 01 za 06-03-1406. 
!opus fuerit (dg: a si) per supradictas hereditates dicto Gerardo in 

partem cessas ad brevius spacium et minus dampnum 

(dg: prefatis) 

prefatis Ode et Heijlwigi pro (dg: una tercia parte) duabus terciis 

partibus prefato Gerardo pro una quinta parte alterius tercie partis 

atque predictis Waltero Engberto fratribus et Henrico eorum fratri pro 

quatuor quintis partibus jamdicte tercie partis cesserunt in partem tali 

annexa conditione quod dicte sorores pro duabus terciis partibus dictus 

Gerardus pro quinta parte unius tercie partis et dicti 3s fratres pro 

quatuor quintis partibus eiusdem (dg: medietatis) tercie partis taliter 

servabunt dictam medietatem dicti aqueductus! quod ad et supra predictas 

hereditates ipsi Gerardo soli in partem cessas dampna non eveniant in 

futurum 

tali annexa conditione si alicui (dg: di) dictorum etc de predictis 

hereditatibus eis in partem ut premittitur cessis aliquid via juris 

evinceretur quod tunc dampna etc dicti Gerardus pro un medietate et XVta 

parte alterius medietatis dicte sorores pro duabus terciis partibus unius 

medietatis dicti 3s fratres pro quatuor quintis partibus (dg: unius) 

alterius tercie partis unius medietatis portabunt et portare tenebuntur 

quam divisionem dicti sorores Gerardus Walterus et Engbertus laudabant et 

approbabant et premissa adhibuerunt consensum. Datum sabbato post 
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invocavit. 

 

BP 1184 f 296v 02 ma 08-03-1406. 

Elizabeth dvw Albertus van Lijt alias gnd die Smijt, Nijchasius van den 

Broec en zijn vrouw Petra dvw voornoemde Albertus maakten een erfdeling van 

(1) 2 morgen land, uit de Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Vliedert, welke 2 morgen Bartholomeus gnd Meeus van Bladel 

grootvader van voornoemde dochters in cijns verkregen had van Johannes 

Pijnappel, (2) alle erfgoederen, die voornoemde Albertus had liggen onder 

Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, zoals deze goederen aan voornoemde dochters 

gekomen waren na erfdeling tussen hen en hun zwager Lambertus Witmeri. 

Voornoemde Elizabeth kreeg 1 morgen van de 2 voornoemde morgens en de helft 

van alle voornoemde erfgoederen in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten. 

 

Solvit. 

Elizabeth (dg: et Petra) filia (dg: -e) quondam Alberti de Lijt alias 

dicti die Smijt cum tutore #et Nijchasius van den Broec maritus Petre sue 

uxoris filie dicti quondam Alberti et ipsa cum eo tamquam cum tutore# 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam fecisse de duobus 

jugeribus terre de mille jugeribus terre communitatis de Busco sitis in 

loco dicto die Vliedert que duo jugera terre Bartholomeus dictus Meeus de 

Bladel avus olim dictarum filiarum erga Johannem Pijnappel ad censum 

acquisierat atque de omnibus hereditatibus quas dictus Albertus infra 

parrochiam de Nunen ad locum dictum Wetten habuit sitas (dg: quos) prout 

premissa dictis filiabus mediante divisione hereditaria inter ipsas et 

Lambertum Witmeri earum sororium cesserunt in partem prout in litteris 

mediante qua divisione unum juger terre de premissis duobus jugeribus 

terre atque medietas dictorum omnium hereditatum sitarum in parrochia de 

Nunen ad dictum locum Wetten vocatum dicte Elizabeth cesserunt in partem 

ut (dg: altera cum tutore) alii cum tutore recognoverunt promittentes 

indivisi cum tutore (dg: super habita et h) super omnia ratam servare. 

Testes (dg: Jor) Dordrecht Jor Gheel et Jacobus datum 2a post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 296v 03 ma 08-03-1406. 

Voornoemde Petra dvw Albertus van Lijt alias gnd die Smijt en haar man 

Nijchasius van den Broec kregen de andere helft. Twee brieven; één voor 

Aleijdis van Berze19,20,21 . 

 

Duplicetur. Unam habebit Aleijdis de Berze. 

Et mediante qua divisione reliqua medietas premissorum dicte Petre et 

eius marito cessit in partem promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. Solvit Petra. 

 

BP 1184 f 296v 04 zo 07-03-1406. 

Wijchmannus Mesmaker beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv Anthonius etc, 

21 Franse kronen etc met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Wijchmannus Mesmaker promisit super omnia Stephano Merlingo ad opus 

Anthonii etc XXI cronen Francie boni auri etc ad festum pentecostes 

proximum futurum persolvendos sub pena unius. Testes Jor et Lu datum 

dominica reminiscere. 

 

BP 1184 f 296v 05 ma 08-03-1406. 

Willelmus Corstiaens soen van Helmont beloofde aan Arnoldus Tolinc 25 

                         
19 Zie → BP 1184 f 297r 01 di 09-03-1406, verkoop van helft (1) aan Aleijdis wv Willelmus van 
Berze. 
20 Zie → BP 1184 f 303r 02 ma 15-03-1406, verkoop van helft (2) aan Aleijdis wv Willelmus van 
Beerze. 
21 Zie → BP 1184 f 303r 03 ma 15-03-1406, Petrus zvw Willelmus Vrieze vernaderde helft (2). 
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nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Pasen over 7 jaar (zo 23-04-1413) te betalen. 

 

-. 

Willelmus Corstiaens soen van Helmont promisit super omnia Arnoldo Tolinc 

XXV nu Gelre gulden IX boddreger vel X Vlemse placken pro quolibet gulden 

(dg: ad) computato a festo pasche proxime futuro ultra septem annos 

persolvendos. Testes Jorden et Gheel datum 2a post reminiscere. 

 

BP 1184 f 296v 06 ma 08-03-1406. 

Johannes die Bersse zvw Johannes die Bersse verkocht aan Theodericus van 

den Broec zvw Ghisbertus van den Broec een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Gestel bij Herlaer, (1) een stuk land, 

gnd dat Hemelrike, tussen erfgoed gnd Loekart enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Stert, tussen erfgoed dat behoort 

aan het altaar van de H.Maagd-Maria in de kerk van Gestel enerzijds en 

wijlen Heilwigis Heijnkens anderzijds, (3) een stuk land, gelegen over de 

plaats gnd die Spute, tussen wijlen Hermannus Oden Neve enerzijds en 

erfgoed dat behoort aan de investiet van de kerk van Gestel anderzijds, (4) 

een stuk land, gnd des Roden Hof, dat eertijds gedeeld werd tegen erfgoed 

van Jacobus Deijser, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van ½ 

mud rogge. 

 

Johannes die Bersse filius quondam Johannis die Bersse hereditarie 

vendidit Theoderico van den Broec filio quondam Ghisberti van den Broec 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex hereditatibus 

(dg: sitis) infrascriptis sitis in parrochia de Ghestel prope Herlaer 

scilicet ex pecia terre dicta dat Hemelrike sita inter hereditatem dictam 

Loekart ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio item ex 

pecia terre dicta die Stert sita inter hereditatem spectantem ad altare 

beate Marie virginis situm in ecclesie de Gestel predicta ex uno et 

hereditatem quondam Heilwigis Heijnkens ex alio item ex pecia terre (dg: 

dicta die Spoute) sita ultra locum dictum #die# Spute inter hereditatem 

quondam Hermanni Oden Neve ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

investitum ecclesie de Gestel predicta ex alio atque ex pecia terre dicta 

des Roden Hof que pecia terre jamdicta (dg: prius) olim divisa fuit erga 

hereditatem Jacobi Deijser ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis et sufficientem facere. 

Testes Jorden et Gheel datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1184 f 296v 07 ma 08-03-1406. 

Willelmus van Emmichoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge:} Nota. {In rechter marge; ertussen geschreven:} 

Willelmus de Emmichoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 296v 08 ma 08-03-1406. 

Margareta dvw Lambertus Priker droeg over aan Henricus Pricke al haar 

goederen en erfgoederen, waar ook gelegen. 

 

Margareta filia quondam (dg: Johannis Priker) Lamberti Priker cum tutore 

omnia et singula sua bona mobilia et parata atque omnia et singula sua 

bona hereditaria ac immobilia necnon hereditates quascumque quocumque 

locorum consistentes hereditarie supportavit Henrico (dg: Henrico) Pricke 

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

Testes datum supra. 
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1184 f.297r. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 09-03-1406. 

 quarta post reminiscere: woensdag 10-03-1406. 

 tercia post judica: dinsdag 30-03-1406. 

 

BP 1184 f 297r 01 di 09-03-1406. 

Nijchasius van den Broec en zijn vrouw Petra dvw Albertus van Lijt alias 

gnd die Smijt, door wijlen voornoemde Albertus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Luijtgardis dvw Bartholomeus van Bladel verkochten aan Aleijdis wv 

Willelmus van Berze (1) de helft die aan hen behoort in 2 morgen land, uit 

de Duizend Morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd in 

den Vlieder, naast Arnoldus zvw Tijlkinus gewantsnijder, welke 2 morgen 

wijlen voornoemde Bartholomeus in cijns (dg: voor een cijns van 32 

schelling) verkregen had van Johannes Pijnappel en welke helft aan 

voornoemde Nijchasius en Petra gekomen was na erfdeling22, belast met deze 

cijns, (2) de helft die aan hen behoort van een b-erfcijns van 12 

schelling, die de stad Den Bosch beurde uit voornoemde 2 morgen land, welke 

cijns wijlen voornoemde Albertus gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Nijchasius van den Broec maritus legitimus Petre sue uxoris filie quondam 

Alberti de Lijt alias dicti die Smijt (dg: et dicta Petra cum eodem etc) 

ab ipso quondam Alberto et quondam Luijtgarde eius uxore filia quondam 

Bartholomei de Bladel pariter genite et dicta Petra cum eodem etc 

medietatem ad ipsos spectantem in duobus jugeribus terre de mille 

jugeribus terre communitatis opidi de Busco sitis in loco dicto in den 

Vlieder juxta hereditatem Arnoldi filii quondam Tijlkini pannicide que 

duo jugera terre dictus quondam (dg: A-) Bartholomeus erga Johannem 

Pijnappel (dg: pro hereditario censu XXXII solidorum) ad censum 

acquisierat prout in litteris et que medietas dictis Nijchasio et Petre 

mediante divisione hereditarie cessit in partem atque medietatem #ad 

ipsos spectantem# hereditarii census XII solidorum quem censum opidum de 

Busco (dg: erga) ex predictis duobus jugeribus terre annuatim habuit 

solvendum et quem censum dictus quondam Albertus erga predictum opidum 

acquisierat emendo prout in litteris hereditarie vendiderunt Aleijdi 

relicte quondam Willelmi de Berze supportaverunt cum litteris et jure 

occacione promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum quondam 

Bartholomei et Alberti et suorum heredum deponere excepto censu 

primodicto in dictis litteris contento. Testes Jorden et Gheel datum 

tercia post reminiscere. 

 

BP 1184 f 297r 02 di 09-03-1406. 

Johannes Bijts zvw Goeswinus smid van Lijeshout droeg over aan zijn zwager 

Arnoldus Tolinc de helft die aan hem behoort in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Jordanus van Roesmalen smid beloofd had aan 

voornoemde Goeswinus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/7 

deel van een hoeve met toebehoren, gnd te Leempoel, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel. 

 

Johannes Bijts filius quondam Goeswini fabri de Lijeshout (dg: 

hereditariam p) medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Jordanus de Roesmalen faber 

promiserat se daturum et soluturum dicto Goeswino hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex septima parte cuiusdam mansi cum 

suis attinentiis dicti communiter te Leempoel siti in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo Tolinc suo sororio cum litteris et jure promittens 

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

dicti quondam Goeswini deponere. Testes Jorden et Gheel datum tercia post 

                         
22 Zie ← BP 1184 f 296v 03 ma 08-03-1406 (1), deling. 
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reminiscere. 

 

BP 1184 f 297r 03 di 09-03-1406. 

Voornoemde Johannes Bijts zvw Goeswinus smid van Lijeshout droeg over aan 

zijn voornoemde zwager Arnoldus Tolinc de helft die aan hem behoort in een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen van Johannes van den Mere zvw Albertus 

Steenken, gelegen in Haaren, in de goederen gnd te Mere, welke pacht aan 

wijlen voornoemde Goeswinus was overgedragen door Jordanus van Roesmalen 

smid. 

 

Dictus Johannes ut supra medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex omnibus et singulis hereditatibus 

Johannis van den Mere filii quondam Alberti Steenken sitis in parrochia 

de Haren in bonis dictis te Mere supportata dicto quondam Goeswino a 

Jordano de Roesmalen fabro prout in litteris hereditarie suppportavit 

dicto Arnoldo cum litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 297r 04 di 09-03-1406. 

Voornoemde Johannes Bijts zvw Goeswinus smid van Lijeshout droeg over aan 

zijn voornoemde zwager Arnoldus Tolinc de helft die aan hem behoort in een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 3 stukken land, in Haaren, in de akkers aldaar, welke 

pacht aan voornoemde Goeswinus was overgedragen door Jordanus smid zvw mr 

Jordanus van Roesmalen. 

 

Dictus Johannes ut supra medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex tribus peciis terre sitis in 

parrochia de (dg: Roe) Haren in agris ibidem supportata Goeswino predicto 

a Jordano fabro filio quondam magistri Jordani de Roesmalen prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo predicto cum litteris et aliis 

et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297r 05 di 09-03-1406. 

Voornoemde Johannes Bijts zvw Goeswinus smid van Lijeshout droeg over aan 

zijn voornoemde zwager Arnoldus Tolinc de helft die aan hem behoort in een 

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

leveren, gaande uit de goederen gnd ten Hons Hoernic, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, welke pacht wijlen voornoemde Goeswinus gekocht had 

van Gerlacus van Watermael. 

 

Dictus Johannes ut supra medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex bonis dictis communiter ten Hons 

Hoernic sitis in parrochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quam paccionem dictus 

quondam Goeswinus erga Gerlacum de Watermael emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo cum litteris et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297r 06 di 09-03-1406. 

Voornoemde Johannes Bijts zvw Goeswinus smid van Lijeshout droeg over aan 

zijn voornoemde zwager Arnoldus Tolinc de helft die aan hem behoort in een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus-Martelaar in Den Bosch 

te betalen, gaande uit erfgoederen in Loen, welke cijns aan wijlen 

voornoemde Goeswinus was overgedragen door Rodolphus Polslauwer. 
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Dictus Johannes ut supra medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

XX solidorum monete solvendo hereditarie Lamberti martiris et in Busco 

tradendo ex quibusdam hereditatibus sitis in parrochia de Loen supportato 

dicto quondam Goeswino a Rodolpho Polslauwer prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297r 07 wo 10-03-1406. 

Johannes zvw Johannes Oem van Buchoven droeg over aan de secretaris, tbv 

zijn zwager Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe, een b-erfcijns van 26 

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

penningen gerekend, welke cijns hr Johannes heer van Peterssem, Oirschot en 

Beek met Sint-Jan beurde, gaande uit geheel de goederen gnd Reijghers Loe, 

in Tongelre, welke cijns aan Johannes Oem van Buchoven was overgedragen 

door Rodolphus Deilft zvw Jacobus Aven soen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Oem de Buchoven hereditarium censum XXVI 

librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis in hiis computato quem censum dominus Johannes dominus de 

Peterssem de Oerscot et de Beke solvendum habuit hereditarie nativitatis 

Johannis de et ex integris bonis dictis Reijghers Loe sitis in parrochia 

de Tongelre atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus supportatum Johanni Oem de Buchoven a 

Rodolpho Deilft filio quondam Jacobi Aven soen prout in litteris 

hereditarie supportavit mihi ad opus Luce de Erpe filii quondam Johannis 

de Erpe sui sororii cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et heredum dicti quondam 

Johannis Oem deponere. Testes Johannes et Jacobus datum quarta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 297r 08 di 30-03-1406. 

Voornoemde Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe droeg voornoemde cijns over 

aan vrouwe Aleijdis wv hr Adam Millincs. 

 

{In rechter marge; ertussen geschreven}. 

Dictus Lucas dictum censum hereditarie supportavit domine Aleijdi relicte 

quondam domini Ade Millincs cum litteris et aliis et jure promittens 

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

{links van dit deel:} testes Lucas et Gheel 3a post judica. 

 

BP 1184 f 297r 09 wo 10-03-1406. 

Bernardus Huijghen gewantsnijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bernardus Huijghen pannicida prebuit prebuit (dg: et ?ngl Godefridus 

#reportavit# testes datum supra) et reportaviit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297r 10 wo 10-03-1406. 

Johannes Meerken zvw Johannes Meerken van Lijdorp droeg over aan 

Theodericus zvw Theodericus van Berendongel een stuk land, in Lijdorp, ter 

plaatse gnd die Haemsdonc, tussen eerstgenoemde Johannes zvw voornoemde 

Johannes enerzijds en kvw Johannes Bollekens anderzijds, strekkend vanaf 

erfgoed van het huis van Postel tot aan erfgoed van Henricus van Werden, 

welk stuk beemd eerstgenoemde Johannes in pacht verkregen had van Merselius 

die Cremer, te weten voor een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, 

belast met deze pacht. Eerstgenoemde Theoodericus beloofde de pacht te 

leveren, zó dat eerstgenoemde Johannes daarvan geen schade ondervindt. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes Meerken #filius quondam Johannis Meerken# (dg: pe) van Lij-(dg: 

d)-orp peciam prati sitam in parrochia de Lij-(dg: d)-orp in loco dicto 

die Haemsdonc inter hereditatem primodicti (dg: Goeswini) #Johannis# 
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filii dicti quondam Johannis ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Bollekens ex alio tendentem ab hereditate domus de 

Postula ad hereditatem Henrici van Werden (dg: item) quam peciam (dg: 

terre) #prati# primodictus Johannes erga Merselium die Cremer ad pactum 

acquisierat scilicet pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Zomeren ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico filio 

quondam Theoderici van Berendongel promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta dicta paccione quam 

paccionem primodictus Theodericus promisit (dg: se soluturum) super omnia 

se soluturum annuatim et perpetue quod primodicto Johannis dampna exinde 

non eveniant. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 297r 11 wo 10-03-1406. 

Godefridus zv eerstgenoemde Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nota. 

D! Godefridus filius primodicti Johannis prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. Non solvit. 

 

1184 f.297v. 

 quarta post reminiscere: woensdag 10-03-1406. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 12-03-1406. 

 

BP 1184 f 297v 01 wo 10-03-1406. 

Johannes Moerken zvw Johannes Moerken gaf uit aan Theodericus zvw 

Theodericus van Berendongel een stuk beemd, in Lijdorp, ter plaatse gnd 

Hamsdonc, tussen eertijds eerstgenoemde Johannes, nu voornoemde Theodericus 

zvw Theodericus, enerzijds en Goeswinus zvw voornoemde Johannes Moerkens 

anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus van Werden en met het 

andere eind aan erfgoed van het huis van Postel; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 7 penning grondcijns, en thans voor (2) een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Lijdorp te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes Moerken (dg: -s) filius quondam Johannis Moerken peciam prati 

sitam in parrochia de Lij-(dg: d)-orp ad locum dictum Hamsdonc inter 

hereditatem (dg: pre) olim primodicti Johannis nunc ad Theodericum filium 

quondam Theoderici (dg: de) van Berendongel spectantem ex uno et inter 

hereditatem Goeswini filii dicti quondam Johannis Moerkens ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem #Henrici# van Werden et cum reliquo 

fine ad hereditatem spectantem ad domum de Postula ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Theoderico filio dicti quondam Theoderici ab 

eodem hereditarie possidendam pro (dg: censu domini fundi) septem 

denariis census domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Zoemeren danda 

sibi ab alio purificationis et in Lijdorp tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Jorden et Jacobus datum quarta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 297v 02 wo 10-03-1406. 

Godefridus zv Johannes Moerkens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Godefridus filius Johannis Moerkens prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 297v 03 wo 10-03-1406. 

Johannes Bulle zvw Walterus Bulle gaf uit aan Hessello van den Huls een 

hofstad, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd aen die Bruggen, tussen 



Bosch’ Protocol jaar 1406 02.  87 

 

voornoemde Hessello, met een weg die 4 voet breed is ertussen, enerzijds en 

voornoemde Johannes anderzijds, strekkend vanaf de gemene straat 

achterwaarts tot aan een sloot aldaar, welke hofstad voor 6 voet breed is 

en achter 10 voet, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken zoals 

ook eerstgenoemde Johannes die gebruikt; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. De brief van 

Johannes overhandigen aan Petrus Lokart. 

 

(dg: Solvit Hessello en Johannes) Solverunt ambo. Littera Johannis 

tradatur Petro Lokart. 

Johannes Bulle filius quondam Walteri Bulle quoddam domistadium situm in 

Vucht in parrochia sancti Lamberti ad locum dictum aen die Bruggen inter 

hereditatem Hessellonis van den Huls quadam via quatuor pedatas in 

latitudine continente interiacente ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis ex alio tendens a communi vico retrorsum ad quoddam fossatum 

ibidem et quod domistadium continet ante !continet sex pedatas in 

latitudine et retro decem pedatas in latitudine simul cum jure utendi 

dicta via simili primodicto Johanni ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum dicto (dg: Joh) Hesselloni ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu XXX solidorum monete dando sibi ab alio nativitatis 

Johannis ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297v 04 do 11-03-1406. 

Voornoemde Johannes Bulle zvw Walterus Bulle droeg voornoemde cijns over 

aan Petrus Loekart. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes predictum censum hereditarie supportavit Petro Loekart 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 297v 05 wo 10-03-1406. 

Elizabeth wv Baudewinus zvw Henricus Rode droeg over aan Henricus die Rode, 

zv voornoemde Elizabeth en wijlen Baudewinus, haar vruchtgebruik in een 

kamer23 met ondergrond, in Den Bosch, tussen de kamers van de kooplieden of 

kramers aldaar, tussen de kamer van Rutgherus zv Godescalcus van Megen, die 

was van voornoemde Godescalcus, enerzijds en de kamer van wijlen Johannes 

Storme anderzijs, welke eerstgenoemde kamer aan voornoemde Baudewinus zvw 

Henricus Rode was overgedragen door Godescalcus van Meghen. 

 

Elizabeth relicta quondam Baudewini filii quondam Henrici Rode #cum 

tutore# usufructum sibi competentem in camera cum suo fundo sita in Busco 

ad forum inter cameras mercatorum seu institorum ibidem inter cameram 

Rutgheri filii Godescalci de Megen et que fuerat dicti Godescalci ex uno 

et inter cameram quondam Johannis Storme ex alio supportatam Baudewino 

filio quondam Henrici Rode predicto a Godescalco de Meghen prout in 

litteris legitime supportavit Henrico die Rode filio dicte Elizabeth et 

quondam Baudewini promittens super omnia cum tutore ratam servare (dg: et 

obligationem). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297v 06 vr 12-03-1406. 

Voornoemde Henricus zvw Baudewinus zvw Henricus Rode verkocht voornoemde 

kamer met ondergrond aan Johannes Carnauwe kramer zvw Johannes Carnauwe. 

Belast met de beloften in de brief vermeld. 

 

#{In linker marge:} Dictus Henricus# dictus (dg: Johannes #Henricus#) 

predictam cameram cum suo fundo hereditarie vendidit Johanni Carnauwe 

                         
23 Zie ← BP 1184 f 293r 09 vr 05-03-1406, regeling van de betaling van cijnzen uit deze kamer 
en een aangrenzende kamer. 
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institori filio quondam Johannis Carnauwe supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittentes et cum ipso dicta Elizabeth eius mater 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Baudewini deponere exceptis 

promissionibus in dictis litteris contentis. Testes Dordrecht et Heijm 

(dg: dictus Johannes promisit super omnia dicta Elizabeth et Johanni) 

datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 297v 07 vr 12-03-1406. 

Gerardus Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Wilde prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297v 08 vr 12-03-1406. 

Arnoldus Molle van Driel, Johannes Molle zv Gerardus en Petrus Ridder 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 36 kronen met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen op straffe van 3. 

 

Arnoldus Molle van Driel et Johannes Molle filius Gerardi (dg: 

promiserunt indivisi) et Petrus Ridder promiserunt super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc XXXVI cronen ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos sub pena trium. Testes. 

 

BP 1184 f 297v 09 vr 12-03-1406. 

Johannes Carnauwe kramer zvw Johannes Carnauwe beloofde aan Elizabeth wv 

Baudewinus die Rode 51 oude schilden, van dezelfde waarde als waarin de 

stad Den Bosch die ten tijde van de betaling betaalt en ontvangt, met Sint-

Jan over een jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Johannes Carnauwe #institor# filius quondam Johannis Carnauwe promisit 

super omnia #habita et habenda# Elizabeth relicte quondam Baudewini die 

Rode LI aude scilde talis valoris in quali opidum de Busco !de Busco 

dabit et levabit pro tempore solutionis a Johannis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Dordrecht et Heijm datum sexta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 297v 10 vr 12-03-1406. 

Voornoemde Johannes Carnauwe kramer zvw Johannes Carnauwe beloofde aan 

voornoemde Elizabeth wv Baudewinus die Rode 38 oude schilden, van gelijke 

waarde, met Sint-Jan over twee jaar (zo 24-06-1408) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia #habita et habenda# dicte Elizabeth 

XXXVIII aude scilde similis valoris a Johannis proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 297v 11 vr 12-03-1406. 

Voornoemde Johannes Carnauwe kramer zvw Johannes Carnauwe beloofde aan 

voornoemde Elizabeth wv Baudewinus die Rode 36 oude schilden, van gelijke 

waarde, met Sint-Jan over dree jaar (ma 24-06-1409) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicte Elizabeth XXXVI aude scilde 

similis valoris a Johannis proxime futuro ultra 3s annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.298r. 

 quarta post reminiscere: woensdag 10-03-1406. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 

BP 1184 f 298r 01 wo 10-03-1406. 

Engbertus die Haen schout van Campinia beloofde aan Bartholomeus Spijrinc, 

tbv Johannes van der Dussen, 500 gulden peter die …, het deel te betalen 
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dat aan hem behoort van het geld, dat de stad Den Bosch gewoon is te 

betalen aan de graaf van Marcka en zijn deel mbt voornoemd schoutschap van 

de lijfrente[n], die de stad moet betalen wegens de villicatio van 

Oisterwijk, zolang voornoemde Engbertus schout van Campinea is. 

 

Engbertus die Haen scultetus Campinie promisit super omnia Bartholomeo 

Spijrinc ad opus Johannis van der !quod ipse (dg: v) quamdiu fuerit 

scultetus Campinee (dg: solvet anno quolibet vitales pensiones quartam 

partem vitalium pensionum quas pensiones opidum de Busco solvere tenetur 

comiti de Mercka occacione ville et villicationis de Oesterwijc taliter 

dabit et solvet quod dicto Johanni dampna exinde non eveniant) 

#quinquaginta gulden peter de pecunia quam# quod ipse partem sibi 

competentem solvendam de pecunia quam opidum de Busco solvere consue[vi]t 

comiti de Marcka atque partem sibi occacione dicti scultetati competentem 

de vitali pensione quam opidum predictum solvere tenetur occacione 

villicationis de Oesterwijc taliter solvet quamdiu dictus Engbertus 

fuerit scultetus Campinee quod dicto Johanni et suis in premissis 

condebitoribus ut dicebat dampna exinde non eveniant. Testes Dordrecht et 

Jacobus datum 4ta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 298r 02 do 11-03-1406. 

Destijds had Rutgherus van Audenhoven uitgegeven aan de broers Petrus 

Belart en Walterus Belart en aan Johannes zvw Godefridus Delijen soen ¼ 

deel van alle goederen van wijlen Johannes van der Amervoert, in 

Moergestel, ter plaatse gnd Aesscoer, voor verschillende cijnzen en een 

b-erfpacht die eerst eruit gaan, en toen ook voor een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat. Voornoemde Rutgherus verklaarde thans dat hij uit 

voornoemd ¼ deel niet méér beurt van 1½ mud rogge b-erfpacht, Bossche maat. 

En dus deed voornoemde Rutgherus tbv voornoemde Johannes zvw Godefridus 

Delijen soen afstand van ½ mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, uit 

voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Rutgherus de Audenhoven quartam partem 
!partem bonorum cum suis attinentiis quondam Johannis van der Amervoert 

sitorum in parrochia de Gestel prope Oesterwijc ad locum dictum Aesscoer 

dedisset ad hereditarium pactum Petro Belart et Waltero Belart fratribus 

et Johanni filio quondam Godefridi Delijen soen scilicet pro diversis 

censibus et paccione (dg: quos) exinde prius solvendis et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco ipsi Rutghero exinde 

solvendis prout in litteris constitutus dictus Rutgherus palam recognovit 

quod ipse ex predicta quarta parte non plus habet solvendum annuatim quam 

unum et dimidium modios siliginis mensure (dg: de) predicte hereditarie 

paccionis et ergo dictus Rutgherus (dg: di..) super dimidio modio 

siliginis hereditarie paccionis dicte mensure (dg: de supra) de 

supradicta paccione duorum modiorum siliginis ad opus dicti Johannis 

filii quondam Godefridi Delijen soen hereditarie renunciavit promittens 

super omnia ratam !salvis dicto Rutghero et sibi in predicta quarta parte 

libere reservatis (dg: m) uno et dimidio modiis siliginis hereditarie 

paccionis presentibus non obstantibus. Testes Jorden et Jacobus datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 298r 03 do 11-03-1406. 

Henricus zvw Willelmus van den Borchacker verkocht aan Johannes van den 

Doeren van Aerscot een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad, 

tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, in de herdgang van Kerkhof, 

ter plaatse gnd aen den Hoevel, tussen wijlen Goeswinus van den Roetelen, 

nu hr Philippus van Geldorp investiet van Geffen, enerzijds en Henricus zvw 

Henricus Dircs soen anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd Proefst Broec, in 

Oirschot, in de herdgang van Kerkhof, tussen voornoemde hr Philippus 
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enerzijds en de gemeint anderzijds, op welke goederen hr Anselmus van Baest 

priester thans verblijft, en welke goederen voornoemde Henricus verworven 

had van Henricus Vos van Berze. Eerstgenoemde Henricus en met hem Arnoldus 

Bac zvw Henricus Bac van Berghe Eijcke beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd (a) de grondcijnzen, (b) een b-erfpacht van 3½ mud rogge, 

Bossche maat, aan Willelmus Bierkens, (c) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Oirschot, aan Willelmus van Spulle. 

 

Henricus filius quondam Willelmi van den Borchacker hereditarie vendidit 

Johanni van den Doeren van Aerscot hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex domo 

domistadio et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parrochia 

de Oerscot in pastoria de Cijmiterio ad locum dictum aen den Hoevel inter 

hereditatem quondam Goeswini van den Roetelen nunc ad dominum Philippum 

de Geldorp investitum de Geffen spectantem ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii quondam Henrici Dircs soen ex alio item ex pecia prati 

dicta Proefst Broec sita in parrochia et pastoria predictis inter 

hereditatem dicti domini Philippi ex uno et inter communitatem ex alio 

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

adiacentibus ac prato dominus Anselmus de Baest presbiter ad presens 

residet et quos domum domistadium ortum hereditates sibi adiacentes et 

pratum antedictus Henricus erga Henricum Vos de Berze acquisierat ut 

dicebat promittens! (dg: super omnia) et cum eo Arnoldus Bac filius 

quondam Henrici Bac van Berghe Eijcke indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem !exceptis censibus domino fundi et 

hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

Willelmo Bierkens et hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

mensure de Oerscot predicte Willelmo de Spulle exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Lu et Jacobus datum quinta post reminiscere. 

{Hierna een verticale haal in de linker marge, waarnaast ommbeschreven 

ruimte}. 

 

BP 1184 f 298r 04 do 11-03-1406. 

Johannes zvw Willelmus van Hersel verkocht aan Henricus zvw Danijel van 

Herssel een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, die Henricus 

Stocke zvw Arnoldus Stocke beloofd had aan voornoemde Johannes, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Helmond, 

tussen Willelmus van Gerwen enerzijds en erfgoed van Henricus Stock en een 

tuin anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Hersel hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Helmont quam Henricus Stocke filius quondam 

Arnoldi Stocke promiserat se daturum et soluturum predicto Johanni 

hereditarie purificationis et in Helmont tradendam de et ex domo et orto 

sitis in Helmont inter hereditatem Willelmi de Gerwen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Stock et quendam ortum ibidem ex alio prout in 

litteris hereditarie #vendidit# Henrico filio quondam Danijelis van 

Herssel (dg: -t) promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 298r 05 do 11-03-1406. 

Johannes Broet maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 pond 

geld, met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, aan hem verkocht door Willelmus 

zvw Johannes Willems soen. 

 

Johannes Broet hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Jacobi apostoli venditum sibi a Willelmo filio quondam 

Johannis Willems soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 298r 06 do 11-03-1406. 

Voornoemde Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodeken maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan hem 

verkocht door Willelmus zvw Jacobus Willems soen. 

 

Dictus Johannes Broet filius quondam Nijcholai Brodeken hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

venditum sibi a Willelmo filio quondam Jacobi Willems soen prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 298r 07 do 11-03-1406. 

Voornoemde Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodeken machtigde Reijnerus 

Scaden voornoemde cijnzen en de achterstallige termijnen te manen. 

 

Dictus Johannes dedit Reijnero Scaden potestatem monendi predictos census 

cum suis arrestadiis usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

1184 f.298v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis marcii die XI: donderdag 01-04-1406. 

 

BP 1184 f 298v 01 do 11-03-1406. 

Willelmus zvw Danijel van Vlierden droeg over aan Arnoldus zvw Godefridus 

Kemps, tbv Heijlwigis wv Godefridus zvw voornoemde Godefridus Kemps, en tbv 

de kinderen bij haar verwekt door wijlen Godefridus, een stuk land, in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen wijlen Lambertus van den 

Haghelaer enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met (1) 1½ oude groot 

aan de grondheer, (2) een b-erfcijns van 2 oude schilden, die wijlen 

voornoemde Danijel eruit beurde en die nu aan voornoemde Willelmus behoort. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Danijelis van Vlierden peciam terre sitam in 

parrochia de Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem quondam 

Lamberti van den Haghelaer ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Godefridi (dg: 

Keijm) Kemps ad opus Heijlwigis relicte (dg: dicti) quondam Godefridi 

filii dicti quondam Godefridi Kemps ac ad opus liberorum ab ipsa 

Heijlwige et quondam Godefrido pariter genitorum promittens super omnia 

ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti 

quondam Danijel! et suorum heredum deponere exceptis uno et dimidio 

grossis antiquis domino fundi et hereditario (dg: paccione) censu duorum 

aureorum denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum (dg: dicto que 

ad dictum quon) quem dictus quondam Danijel exinde solvendum habuit nunc 

ad dictum Willelmum spectante (dg: tali annexa conditione quod dicta 

Heijlwigis). Testes Jorden et Jacobus datum quinta post reminiscere. 

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

 

BP 1184 f 298v 02 do 11-03-1406. 

Heijlwigis wv Willelmus Coelnere ontlastte Gerardus Coelen soen van Rode, 

Lambertus Postelleijns en zijn erfgenamen van alle achterstallige termijnen 

die voornoemde Willelmus resteerden van een lijfpacht van 6 mud 1 zester 

gerst, die voornoemde Gerardus en Lambertus leverden aan voornoemde 

Willelmus op zijn leven. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus of 

Henricus Bac Posteel. 

 

Solvit. 

Heijlwigis relicta quondam Willelmi Coelnere palam quitavit Gerardum 

Coelen soen van Rode et Lambertus! Postelleijns #et eius heredes# ab 

omnibus arrestadiis que dicto Willelmo restabant occacione vitalis 

pensionis sex modiorum et unius sextarii ordei quam dicti Gerardus et 
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Lambertus predicto Willelmo ad eius vitam solvere consueverunt. Testes 

Jorden et Jacobus datum quinta post reminiscere. Tradatur dicto Gerardo 

vel Henrico Bac Posteel. 

 

BP 1184 f 298v 03 do 11-03-1406. 

Willelmus Colaij de jongere ev Mechtildis dvw Gerardus van Amstel deed 

afstand van alle goederen van wijlen voornoemde Gerardus, waarin hij 

overleed, gelegen onder de stad en villicatio van Den Bosch, die aan hem 

behoren, zowel krachtens huwelijksovereenkomst als anders {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Willelmus Colaij junior maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Gerardi van Amstel super omnibus et singulis bonis prefati 

quondam Gerardi in quibus ipse decessit quocumque locorum (dg: consist) 

infra opidum et villicationem de Busco consistentibus sive sitis et super 

jure sibi #tam# vigore conventionis matrimonialis aut alias quovis 
!consistentibus. 

 

BP 1184 f 298v 04 do 11-03-1406. 

Willelmus Colaij de jongere ev Mechtildis dvw Gerardus van Amstel {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Colaij junior maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Gerardi van Amstel. 

 

BP 1184 f 298v 05 do 11-03-1406. 

Cristianus van den Hoeve en zijn vrouw Elsbena dvw Andreas Roefs soen gaven 

uit aan Theodericus zvw Rutgherus Haijart 2 stukken land, in Oirschot, in 

de herdgang van Eertbrugge, ter plaatse gnd Juinckers Broec, (1) tussen 

erfgoed gnd der Monic Buenre van Heerbeec enerzijds en erfgoed van Mathijas 

Heze molenaar anderzijds, (2) tussen voornoemd erfgoed van Mathijas 

enerzijds en elders naast de gemeint; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Theodericus tot onderpand (3) een stukje beemd, gelegen 

aan het eind van het eerstgenoemde stuk land, tussen voornoemd erfgoed gnd 

der Monic Buenre enerzijds en erfgoed van voornoemde Mathijas anderzijds. 

De brief van Cristianus overhandigen aan Jordanus Joncker. De brief van 

Theodericus aan hem of zijn broer Wil. 

 

Littera Cristiani tradatur Jor Joncker. Solvit Cristianus II boddreger. 

Solvit Theodericus IIII boddreger. 

Cristianus van den Hoeve maritus et tutor legitimus Elsbene sue uxoris 

filie quondam Andree Roefs soen et dicta Elsbena cum eodem tamquam etc 

duas pecias prati sitas in parrochia de Oerscot in pastoria van 

Eertbrugge #ad locum dictum Juinckers Broec# quarum una inter hereditatem 

dictam der Monic Buenre van Heerbeec ex uno et inter hereditatem Mathije 

Heze multoris ex alio et altera inter (dg: hereditatem) predictam 

hereditatem dicti Mathije ex uno et inter communitatem alias circonquaque 

coadiacentem #site sunt# ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Theoderico filio quondam Rutgheri Haijart ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu domino fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda 

sibi ab alio purificationis et in Oerscot tradenda ex premissis 

promittentes (dg: super omnia) indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

particulam prati sitam ad finem pecie prati primodicte inter predictam 

hereditatem der Monic Buenre vocatam ex uno et inter hereditatem dicti 

Mathije ex alio ad pignus imposuit (dg: promittens super omnia ratam). 

Testes datum supra. Littera Theoderici tradatur sibi vel Wil suo fratri. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1406 02.  93 

 

BP 1184 f 298v 06 do 01-04-1406. 

Voornoemde Cristianus van den Hoeve dore voornoemde pacht over aan de 

secretaris, tbv Jordanus die Joncker. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Cristianus predictam paccionem hereditarie supportavit michi ad 

opus Jordani die Joncker promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Jacobus datum 

quinta post judica. 

 

BP 1184 f 298v 07 do 11-03-1406. 

Elizabeth dvw Henricus Leeuken deed tbv voornoemde Theodericus zvw 

Rutgherus Haijart afstand van de twee eerstgenoemde stukken land. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici Leeuken cum tutore super primodictis 

duabus peciis terre et jure ad opus dicti #{in linker marge:} Theoderici# 

(dg: Arnoldi) hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 298v 08 do 11-03-1406. 

Johannes Peters zvw Johannes Peters soen van Beilver verkocht aan Henricus 

zvw Nijcholaus van Laerhoven een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2/3 deel dat aan 

voornoemde verkoper behoort in een beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, naast de dijk gnd Rubosschen Dijc, tussen een gemene waterlaat 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met een cijns aan 

Rutgherus Cort. 

 

Johannes Peters filius quondam Johannis Peters soen van Beilver 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Nijcholai de Laerhoven (dg: 

he) hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

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

prato) ex duabus terciis partibus (dg: sitis in parrochia) ad dictum 

venditorem spectantibus in quodam prato sito in parrochia de Haren ad 

locum dictum Beilver juxta aggerem dictum Rubosschen Dijc inter communem 

aqueductum ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

Rutghero Cort exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 298v 09 do 11-03-1406. 

En hij kan terugkopen gedurennde 4 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (do 

02-02-1406), met 45 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstalliige 

termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Ghibo Rutten, Jacobus 

van Berze van der Horst en Theodericus zv Petrus Gielkens. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XLV gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden !et cum 

paccione anni redemptionis et cum arrestadiis si que fuerint. Actum in 

camera anno CCCCmo sexto mensis marcii die XI hora none presentibus 

Ghibone Rutten Jacobo van Berze van der Horst et Theoderico filio Petri 

Gielkens. 

 

1184 f.299r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 299r 01 do 11-03-1406. 

Henricus Vos zvw Willelmus Vos van Dijnter en Nijcholaus Coel Bijndop zv 
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Goeswinus Rutten soen beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 16 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Henricus Vos filius quondam Willelmi Vos van Dijnter et Nijcholaus Coel 

(dg: D/Bij) Bijndop filius Goeswini Rutten soen promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Sijmoni de va An) Stephano Merlingo ad opus etc (dg: 

XVIII aude) XVI aude scilde Francie ad Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Jorden et Lu datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 299r 02 do 11-03-1406. 

Ghiso Vos schrijnmaker droeg over aan zijn zoon Henricus zijn vruchtgebruik 

in alle goederen, die aan zijn voornoemde zoon Henricus gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Rika ev voornoemde Ghiso Vos en in alle 

goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader 

Ghiso. De brief overhandigen aan Ghiso. 

 

(dg: Henricus Vos filius) Ghiso (dg: -nis) Vos scriniparus usufructum 

sibi competentem in omnibus et singulis bonis que Henrico suo filio de 

morte quondam Rike sue matris uxoris olim dicti (dg: Henrici Vos) 

Ghisonis Vos successione sunt advoluta #et in omnibus bonis# #{in linker 

marge:} que sibi post# (dg: et post) mortem dicti Ghisonis sui patris 

successione sunt advolvenda (dg: ut) quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat legitime supportavit dicto Henrico suo filio promittens 

super omnia ratam servare. Testes Jorden et Lu datum quinta post 

reminiscere. Tradatur Ghisoni. 

 

BP 1184 f 299r 03 do 18-03-1406. 

Voornoemde Henricus zv Ghiso Vos schrijnmaker verkocht het vooornoemde aan 

Andreas zvw Jacobus van den Noddenvelt. De brief overhandigen aan Ghiso. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Antedictus Henricus premissa hereditarie vendidit Andree filio quondam 

Jacobi van den Noddenvelt promittens super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque 

suorum heredum deponere. Testes Dordrecht et Gheel datum quinta post 

oculi. Tradatur Ghisoni. 

 

BP 1184 f 299r 04 do 11-03-1406. 

Johannes Berger van Geffen verkocht aan Johannes van Boert Rutgers soen een 

stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd Tommeleer, tussen wijlen Johannes van 

den Perre enerzijds en wijlen Johannes Zasse anderzijds. 

 

Johannes Berger van Geffen peciam terrre sitam in parrochia de Geffen ad 

locum dictum Tommeleer inter hereditatem quondam Johannis van den (dg: 

Be) Perre ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Zasse ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Boert Rutgers soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Lu datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 299r 05 do 11-03-1406. 

Henricus Buekentop beloofde aan mr Godefridus van Rode, tbv Johannes 

Sceffenere, 22 Franse kronen of de waarde minus 18 gemene plakken met Pasen 

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

 

Henricus Buekentop promisit super omnia magistro Godefrido de Rode (dg: 

X) ad opus Johannis Sceffenere (dg: XXII) XXII Vrancrijc cronen vel 

valorem minus XVIII gemeijn placken ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 299r 06 do 11-03-1406. 

Tielmannus zvw Gerardus Moelnere van Vucht en Ghibo zvw Johannes van 

Lijedevelt beloofden aan Theodericus zv Petrus Tielkens 24 mud rogge, maat 

van Oirschot, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) in Oirschot te 

leveren. 

 

-. 

Tielmannus filius quondam Gerardi Moelnere van Vucht et Ghibo filius 

quondam Johannis van Lijedevelt promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico filio Petri Tielkens XXIIII modios siliginis mensure de 

Oerscot ad Johannis proxime futurum persolvendos et in Oerscot tradendos. 

Testes Gheel et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 299r 07 do 11-03-1406. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Johannes van Ghemert en 

Bartholomeus Spijerinc 300 Franse kronen, 20 botdrager of de waarde voor 1 

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

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit super omnia Johanni de Ghemert 

et Bartholomeo Spijerinc CCC Vrancrijc cronen vel (dg: valorem ad 

Johannis proxime futurum persolvendos) scilicet XX boddreger vel valorem 

pro quolibet crone computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 299r 08 do 11-03-1406. 

Voornoemde Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes 

van Ghemert en Bartholomeus Spijerinc 300 Franse kronen van gelijke waarde 

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

 

Dicti debitores! promiserunt indivisi super omnia dictis Johanni et 

Bartholomeo CCC Vrancrijc cronen similis (verbeterd uit: vel) valoris ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 299r 09 do 11-03-1406. 

Voornoemde Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes 

van Ghemert en Bartholomeus Spijerinc 400 Franse kronen van gelijke waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dicti debitores! promiserunt indivisi super omnia dictis Johanni et 

Bartholomeo CCCC Vrancrijc cronen (dg: vel) #similis# valoris ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 299r 10 do 11-03-1406. 

Henricus van den Dale en Arnoldus van Boemel goudsmid beloofden aan 

Lambertus zv Henricus van den Arennest 43 gulden, 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1406) 

te betalen. 

 

Henricus van den Dale et Arnoldus de Boemel aurifaber promiserunt 

indivisi super omnia Lamberto filio Henrici van den Arennest XLIII gulden 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad octavas (dg: 

pasche) #penthecostes# proxime futuras persolvendos. Testes Gheel et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 299r 11 do 11-03-1406. 

Johannes die Blaer verkocht aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 6 lopen land, 

in Haaren, ter plaatse gnd in het Geloect, tussen wijlen Johannes van Haren 

nu voornoemde Jordanus enerzijds en erfg vw Walterus Spapen anderzijds, met 

een eind strekkend aan de weg en met het andere eind aan voornoemde 

Jordanus, belast met (1) ¼ deel van 7½ oude groot, (2) een b-erfpacht van 

14 lopen rogge aan de H.Geest in Oisterwijk, (3) een b-erfpacht van 2 lopen 
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rogge aan Bertha van Mons. 

 

Johannes die Blaer sex lopinatas terre sitas in parrochia de Haren (dg: 

a) in loco dicto int Geloect inter (dg: communem plateam ex) !inter 

hereditatem quondam Johannis de Haren nunc ad Jordanum filium Arnoldi 

Tielkini spectantem ex uno et inter hereditatem heredum quondam Walteri 

Spapen ex alio tendentes cum (dg: uno fine utroque) #uno# fine ad plateam 

#et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Jordani# in ea quantitate qua 

ibidem sita !est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jordano promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepta! 

quarta parte septem et dimidii grossorum antiquorum et hereditaria 

paccione XIIII lopinorum siliginis mense sancti spiritus in Oesterwijc et 

hereditaria paccione duorum lopinorum siliginis Berthe van Mons exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 299r 12 do 11-03-1406. 

Arnoldus van Laerhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. Moet nog 

geschreven worden. 

 

ǂ. 

Arnoldus van Laerhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. Manet 

scribenda. 

 

BP 1184 f 299r 13 do 11-03-1406. 

Mathijas van Overaa en zijn vrouw Conegundis ndvw Aleijdis van Bladel droeg 

over aan Johannes van den Grave oudere zvw Johannes van den Grave, door 

wijlen voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina dvw 

Walterus van Bladel, hun deel in de gruit van de villae van Bladel, 

Arendonc, Rosel, Mol, Baerl en Dessel, zoals die behoorde aan wijlen 

voornoemde Walterus van Bladel. De brief overhandigen aan hem of aan 

Henricus van den Grave. 

 

Mathijas van Overaa maritus (dg: et tutor) legitimus Conegundis sue 

uxoris filie naturalis quondam Aleijdis van Bladel et dicta Conegundis 

cum eodem etc totam partem et omne jus eis seu eorum alteri competentes 

in maheria villarum de !de Bladel de Arendonc de Rosel de Mol de Baerl et 

de Dessel cum attinentiis (dg: eiusdem) suis universis prout huiusmodi 

maheria ad Walterum quondam de Bladel pertinebat hereditarie supportavit 

Johanni van den Grave filio seniori quondam Johannis van den Grave ab 

ipso quondam Johanne et quondam Katherina eius uxore filia dicti quondam 

Walteri pariter genito cum (dg: litteris et) omnibus litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Lu datum quinta post reminiscere. Tradatur 

sibi vel Henrico van den Grave. 

 

BP 1184 f 299r 14 do 11-03-1406. 

Voornoemde Johannes van den Grave oudere zvw Johannes van den Grave 

beloofde voornoemde Mathijas van Overaa en zijn vrouw Conegundis ndvw 

Aleijdis van Bladel schadeloos te houden van voornoemde gruit. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit super omnia predictos Mathijam et Conegundem ab 

huiusmodi maheria indempes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.299v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 quinta post penthecostes: donderdag 03-06-1406. 

 

BP 1184 f 299v 01 do 11-03-1406. 

De broers Matheus van Geffen en Henricus van Geffen verkochten aan Henricus 

zvw Ghibo Scuerman de helft die aan hen behoort in 2½ roeden land, in 
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Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Johannes Berger enerzijds en 

wijlen Franco Hoefsleger anderzijds. 

 

Solvit. 

Matheus de Geffen et Henricus de Geffen fratres medietatem ad ipsos 

spectantem in duabus et dimidia virgatis terre sitis in parrochia de 

Geffen ad locum dictum die Vrede inter hereditatem Johannis Berger ex uno 

et inter hereditatem quondam Franconis Hoefsleger ex alio in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico filio quondam Ghibonis Scuerman promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Lu datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1184 f 299v 02 do 11-03-1406. 

(dg: Bela dvw Anselmus Luijten soen wv). 

 

(dg: Bela filia quondam Anselmi Luijten soen relicta quon). 

 

BP 1184 f 299v 03 do 11-03-1406. 

Henricus van Meirlaer zvw Rodolphus van Meirlaer verkocht aan Alardus van 

Berlikem een kamp, gnd een camp zands, naast de plaats gnd dat Molenbroec, 

aan gene zijde van het water gnd dat Caudewater, welk kamp voornoemde 

Henricus samen met andere erfgoederen gekocht had van de stad Den Bosch en 

welk kamp gelegen is tussen eertijds voornoemde Alardus enerzijds en de 

gemeint anderzijds, en reikt vanaf de gemeint tot aan voornoemde Alardus. 

 

Henricus de Meirlaer filius quondam Rodolphi de Meirlaer quendam campum 

dictum een camp zands situm juxta locum dictum dat Molenbroec ab ista 

parte aque dicte dat Caudewater et quem campum dictus Henricus erga 

opidum de Busco simul cum quibusdam aliis hereditatibus erga opidum de 

Busco emendo acquisierat prout in litteris #de vero sigillo# et qui 

campus (dg: si) situs est inter hereditatem dudum (dg: Alberti de) Alardi 

de Berlikem ex uno et inter communitatem ex alio (dg: ?et) et tendit a 

communitate ad hereditatem dicti Alardi ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Alardo promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 299v 04 do 11-03-1406. 

Arnoldus van Vucht wonend in de villa van Nuland verkocht aan Johannes van 

Os zvw Johannes van Os een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Jacobus-Apostel te betalen, gaande uit 4 morgen land, in Nuland, ter 

plaatse gnd Spijerings Bossche, tussen Johannes Kepken zvw Willelmus Kepken 

enerzijds en Arnoldus van Nuwelant en Rodolphus Kepken anderzijds, met een 

eind strekkend aan de weg en met het andere eind aan Arnoldus van Nuwelant, 

welke 4 morgen voornoemde verkoper verworven had van Aleijdis en 

Theoderica, dv Johannes van Dijnther, reeds belast met (1) 1/3 deel van 2 

Vlaamse groten aan de naburen van Nuland, (2) een b-erfpacht van 1½ mud 1/3 

lopen rogge. 

 

Arnoldus van Vucht commorans in villa de Nuwelant hereditarie vendidit 

Johanni de Os filio quondam Johannis de Os hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Jacobo apostoli ex quatuor 

jugeribus terre sitis in parrochia de Nuwelant ad locum dictum Spijerings 

Bossche inter hereditatem Johannis Kepken filii quondam Willelmi Kepken 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Nuwelant et Rodolphi Kepken ex 

alio tendentibus cum uno fine ad plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Arnoldi de Nuwelant (dg: quam i) que quatuor jugera terre 

dictus venditor erga Aleijdem et Theodericam filias Johannis de Dijnther 

acquisierat (dg: prout) ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta! tercia parte 

duorum grossorum Flandrensium vicinis de Nuwelant et hereditaria paccione 
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unius (dg: mod) et dimidii modiorum et tercie partis unius lopini 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 299v 05 do 03-06-1406. 

Voornoemde Arnoldus van Vucht wonend in de villa van Nuland verkocht aan 

vooornoemde Johannes van Os zvw Johannes van Os een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen, 

reeds belast met voornoemde cijnzen en pacht. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus venditor hereditarie vendidit dicto Johanni hereditarium 

censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus et paccione predictis et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 299v 06 do 11-03-1406. 

Walterus der Kijnder steenhouwer ev Elizabeth dvw Mathijas Poijnenborch zvw 

Petrus Poijnenborch gaf uit aan Willelmus zvw Walterus Poijnenborch een 

stuk land, 2 lopen 14 roeden groot, gelegen naast Oisterwijk, naast wijlen 

Jacobus des Beckers, welk stuk land wijlen voornoemde Mathijas verworven 

had van Jacobus zvw Jacobus Jacobs zoen Hilwaren, welk stuk land nu gelegen 

is tussen Nijcholaus Steijnen enerzijds en Elizabeth Lauwereijns en haar 

kinderen anderzijds, en welk stuk land nu aan hem behoort; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de helft van een b-erfcijns van 3½ penning, en thans 

voor (2) een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Wil. 

Walterus der Kijnder lapicida maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Mathije Poijnenborch filii quondam Petri 

Poijnenborch peciam terre duas lopinatas et XIIII virgatas continentem 

sitam juxta Oesterwijc #contigue# juxta hereditatem quondam Jacobi des 

Beckers (dg: ex uno) quam peciam terre dictus quondam Mathijas erga 

Jacobum filium quondam Jacobi Jacobs zoen Hilwaren acquisierat #que pecia 

nunc inter hereditatem Nijcholai Steijnen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Lauwereijns et eius liberorum ex alio sita est# ut dicebat (dg: 

here) quam peciam terre nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) #dedit ad hereditarium pactum# Willelmo filio quondam Walteri 

Poijnenborch (dg: promitttens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Mathije et suorum heredum 

deponere) ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censibus) medietate 

hereditarii census trium et dimidii denariorum exinde solvenda danda etc 

et pro hereditaria paccione (dg: duorum modio lopinorum) quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia ratam servare et 

aliam obligationem ex parte sui et dicti quondam Mathije et suorum 

heredum deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 299v 07 do 11-03-1406. 

Bela dvw Anselmus Luijten soen wv Johannes Ridder en Johannes en 

Mechtildis, kv voornoemde Bela en wijlen Johannes, gaven uit aan Ghibo zvw 

voornoemde Anselmus (1) de helft die aan hen behoort in een kamp, deels 

heide en deels akkerland, van wijlen voornoemde Anselmus, in Sint-

Oedenrode, tussen kvw Rijcoldus van den Hazenput enerzijds en Egidius van 

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

geschiedde voor de cijnzen en lasten die wijlen voornoemde Anselmus daaruit 

had en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge en ½ mud gerst, maat van 

Sint-Oedenrode, in Sint-Oedenrode af te meten en met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren op kosten van voornoemde Ghibo. Ter meerdere zekerheid stelde 
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voornoemde Ghibo tot onderpand (2) ½ mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

die hij jaarlijks beurt uit de andere helft van voornoemd kamp die aan 

voornoemde Ghibo behoort. Cristina mv voornoemde Bela zal gedurende haar 

leven uit voornoemde erfpacht beuren 8 lopen rogge en 4 lopen gerst, om na 

haar overlijden over te gaan op voornoemde Bela en haar kinderen. 

 

Solvit Ghibo II boddreger. 

Bela filia quondam Anselmi Luijten soen relicta quondam Johannis Ridder 

Johannes et Mechtildis liberi dictorum Bele et quondam Johannis cum 

tutore medietatem ad se spectantem in quodam campo partim merice et 

partim terre (dg: mericalis) #arabillis# dicti quondam Anselmi sito in 

parrochia de Rode sancte Ode inter hereditatem liberorum quondam Rijcoldi 

van den Hazenput ex uno et inter hereditatem Egidii van Meijelsvoert ex 

alio tendente cum uno fine ad communitatem ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Ghiboni (dg: suo fratri) filio dicti quondam Anselmi 

ab eodem hereditarie possidendam pro censibus et oneribus que dictus 

quondam Anselmus exinde solvere consuevit et tenebatur dandis !et pro 

hereditaria paccione (dg: duorum modiorum bladi ?mensur pro tribus) unius 

et dimidii modiorum siliginis et dimidii (dg: lopini) #modii# ordei 

mensure de Rode sancte Ode (dg: dan) mensurando in Rode predicta et in 

(dg: Rode predicta) Busco tradenda et vehenda sub laboribus dicti 

Ghibonis et solvenda sibi ab alio purificationis promittentes (dg: super 

omni) cum tutore indivisi super omnia ratam servare et aliam obligationem 

ex parte eorum deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dimidium modium siliginis mensure predicte percipiendum et levandum 

singulis annis et perpetue ex reliqua medietate campi predicti ad dictum 

Ghibonem spectante #ad pignus imposuit# hoc addito quod (dg: dicta) 

Cristina mater dicte Bele levabit singulis annis ad eius vitam et non 

ultra de paccione predicta octo lopinos siliginis et quatuor lopinos 

ordei in abbreviationem paccionis predicte post eiusdem decessum ad 

dictam Belam et eius liberos succedendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.300r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 300r 01 do 11-03-1406. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle droeg over aan Petrus zvw Johannes 

Rutghers soen een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd op Henxstem, 

beiderzijds tussen kvw Johannes Rutghers soen, aan hem verkocht door 

Arnoldus van Buchoven zvw Johannes van Buchoven en zijn vrouw Sophia dvw 

Johannes van Loen van Empel. 

 

Solvit. 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle domum et ortum sitos in 

parrochia de Empel ad locum dictum op Henxstem inter hereditates 

liberorum quondam Johannis Rutghers soen ex utroque latere coadiacentes 

venditos sibi ab Arnoldo de Buchoven filio quondam Johannis de Buchoven 

et Sophia eius uxore filia quondam Johannis de Loen de Empel prout in 

litteris hereditarie supportavit Petro filio quondam Johannis Rutghers 

soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Jacobus datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1184 f 300r 02 do 11-03-1406. 

Arnoldus van Uden zvw Johannes van Uden verkocht aan Arnoldus Mersman zvw 

Arnoldus Mersman de oudere een b-erfcijns van 10 groten geld, met Sint-

Willibrordus te betalen, gaande uit een akker, gnd Spormers Acker, die aan 

Johannes Spormers behoorde, in Oss, ter plaatse gnd Zannencamp, naast Metta 

Bobben en haar kinderen. 
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Arnoldus van Uden #filius quondam Johannis van Uden# hereditarium censum 

X grossorum (dg: paij) monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie Wilbrordi ex quodam agro dicto Spormers Acker #qui ad 

Johannem Spormers spectabat# sito in parrochia de Os ad locum dictum 

Zannencamp #contigue# juxta hereditatem (dg: liberorum) Mette Bobben et 

eius liberorum (dg: ex uno) ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Mersman filio quondam Arnoldi Mersman senioris promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300r 03 do 11-03-1406. 

Johannes van Zochel verkocht aan Henricus Colen soen (1) 2 bunder beemd, in 

Veghel, ter plaatse gnd Bredelaer, beiderzijds tussen de gemeint, met een 

eind strekkend aan kvw Wautgherus van Bredelaer, (2) ¼ deel van 1 bunder 

beemd, in Nistelrode, ter plaatse gnd Neckers Bosch, tussen voornoemde 

Henricus Colen soen enerzijds en Stephanus Wert anderzijds. De koper zal 

vanaf nu, uit voornoemde goederen, aan het Groot Gasthuis in Den Boch 

leveren een b-erfpacht van 1 zester rogge, die voornoemde verkoper moet 

leveren, gaande uit goederen gnd des Heex Erve, die aan voornoemde Johannes 

behoren, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Johannes van Zochel duo bonaria prati sita in parrochia de Vechel (dg: 

in) ad locum dictum Bredelaer inter (dg: he) communitatem ex utroque 

latere coadiacentem tendentia cum uno fine ad hereditatem liberorum 

quondam Wautgheri van Bredelaer atque quartam partem (dg: ad se 

spectantem in) unius bonarii prati sitam! in parrochia de Nijsterle ad 

locum dictum Neckers Bosch inter hereditatem Henrici Colen soen ex uno et 

inter hereditatem Stephani Wert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Colen soen predicto promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dictus 

emptor (dg: exnunc deinceps) solvet (dg: singulis et perpetue) ex 

hereditatibus supradictis hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

quam dictus venditor solvere tenetur #maiori hospitali in Busco# ex 

quibusdam hereditatibus dictis des (dg: Hex) Heex Erve (dg: si) ad dictum 

Johannem spectantibus sitis in parrochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbosch ut dicebat exnunc deinceps singulis annis et perpetue 

taliter dabit et solvet quod predicto venditori dampna exinde non 

eveniant in futurum ut ipse sub obligatione predictarum hereditatum sibi 

venditarum promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300r 04 do 11-03-1406. 

De broers Marselius die Hoel en Henricus die Hoel beloofden aan Johannes 

van Best 24 gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na manning te 

betalen. Ook zullen ze gedurende vijf jaar, elk jaar met Kerstmis, aan 

voornoemde Johannes 4 oude Franse schilden of de waarde geven, voor het 

eerst met Kerstmis (za 25-12-1406) aanstaande. 

 

Marselius die Hoel et Henricus die Hoel fratres promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Best XXIIII gulden XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad (dg: nativitatis Domini proxime futurum) 

#monitionem# persolvendos et quod ipsi dabunt et solvent dicto Johanni ad 

spacium quinque annorum proxime futurorum quolibet dictorum quinque 

annorum quatuor aude scilde (dg: ?na) Francie vel valorem nativitatis 

Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 300r 05 do 11-03-1406. 

Emondus zvw Johannes Emonts verkocht aan Johannes Sparre kramer een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een kamp, 3 morgen 2 hont groot, ter plaatse gnd 

die Hoeven, ter plaatse gnd die Dijnthersche Hoeve, tussen wijlen Thomas 
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van Hijntham enerzijds en wijlen Henricus Haghen anderzijds, met een eind 

strekkend aan Johannes van de Dijk en met het andere eind aan Johannes 

Scrage van den Loeshovel, (2) 11 lopen land, in Dinther, ter plaatse gnd 

Reijtsel, beiderzijds tussen erfgoed van de heer van Helmond, met een eind 

strekkend aan erfgoed van de heer van Helmond en met het andere eind aan 

voornoemde verkoper, deze 11 lopen reeds belast met 2 oude groten aan de 

grondheer. 

 

Emondus filius quondam Johannis Emonts hereditarie vendidit Johanni 

Sparre institori hereditariam paccionem duorum modiorum siligiinis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam campo (dg: duo) #tria# jugera et duo hont terre 

continente sito in (dg: parrochia) loco dicto die Hoeven in loco dicto 

die Dijnthersche Hoeve inter hereditatem quondam Thome de Hijntham ex uno 

et inter hereditatem (dg: h) quondam Henrici Haghen ex alio (dg: ?et) 

tendente cum uno fine ad !Johannem de (dg: G) Aggere et cum reliquo fine 

ad hereditatem Johannis Scrage van den Loeshovel atque ex XI lopinatis 

terre sitis in parrochia de Dijnther ad locum dictum Reijtsel inter 

hereditates domini de Helmont ex utroque latere coadiacentes tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem domini de Helmont et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti venditoris ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus grossis 

antiquis domino fundi ex predictis XI lopinatis terre prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300r 06 do 18-03-1406. 

Johannes van Boghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes van Boghe prebuit et reportavit. Testes Johannes et Gheel datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 300r 07 do 11-03-1406. 

Rutgherus van den Broec schout van Peelland, Gerlacus Rover zvw hr Emondus 

Rover ridder en Henricus van Best beloofden aan Bartholomeus Spijerinc, tbv 

Johannes van der Dussen schout van Den Bosch, dat voornoemde Rutgherus, zo 

lang hij schout van Peelland zal zijn, jaarlijks zal betalen (1) 50 gulden 

peter van de b-erfrente van 600 gulden peter die de hertogin moet betalen 

aan de graaf van Mercka, (2) ¼ deel van de lijfrenten, die de stad Den 

Bosch moet betalen wegens de villa en villicatio van Oisterwijk. 

 

Rutgherus van den Broec scultetus Pedellandie et Gerlacus Rover filius 

domini quondam Emondi Rover militis et Henricus de Best promiserunt 

indivisi super omnia Bartholomeo Spijerinc ad opus Johannis van der 

Dussen sculteti de Busco quod ipse Rutgherus L gulden peter de 

hereditario redditu (dg: qu) sexcentorum gulden peter quem domina nostra 

solvere tenetur comiti de Mercka atque quartam partem vitalium pensionum 

quas opidum de Busco solvere tenetur occacione ville et villicationis de 

Oesterwijc taliter dabit! et solvent (dg: quamdiu) annuatim quamdiu ipse 

Rutgherus fuerit scultetus in (dg: Campinia) #Pedellandia# quod predicto 

Johanni ac opido de Busco et eius !subiditis dampna exinde non eveniant 

in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300r 08 do 11-03-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Duplicetur. Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300r 09 do 11-03-1406. 

Hr Johannes van Dijest ridder machtigde Willelmus van Tricht de goederen en 
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cijnzen te manen etc, die aan voornoemde hr Johannes ten deel waren 

gevallen bij de erfdeling die door de rechter in Den Boch is gemaakt. 

 

Dominus Johannes de Dijest miles dedit Willelmo de Tricht potestatem 

monendi etc ad revocationem (dg: testes Jorden et Jacobus datum) scilicet 

huiusmodi bona et census qui eidem domino Johanni mediante divisione 

hereditaria facta per judicem in Busco cesserunt in partem ut dicebat ad 

revocationem. Testes (dg: datum supra) Johannes Jorden et Jacobus datum 

supra. 

 

1184 f.300v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 11-03-1406. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 12-03-1406. 

 

BP 1184 f 300v 01 do 11-03-1406. 

Theodericus van den Hoevel de jongere zvw Lambertus van den Hoevel en zijn 

vrouw Katherina wv Henricus zvw Willelmus Hellinc droegen over aan Andreas 

van Eerde het vruchtgebruik24 dat voornoemde Katherina heeft in de helft25 

van een deel van een hofstad, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, welk deel van de hofstad gelegen is tussen het deel erin 

dat behoort aan Arnoldus Didden soen enerzijds en het gemene water aldaar 

anderzijds, welk eerstgenoemd deel wijlen voornoemde Henricus in cijns26 

verkregen had van Theodericus zv Arnoldus Didden soen, en in de gebouwen in 

eerstgenoemd deel. De brief overhandigen aan Petrus van den Yvenlaer. 

 

Solvit II boddreger. 

(dg: l) Theodericus van den Hoevel #junior# filius quondam Lamberti van 

den Hoevel maritus legitimus Katherine sue uxoris relicte quondam Henrici 

filii quondam Willelmi Hellinc #et dicta Katherina# usufructum dicte 

Katherine competentem (dg: in quadam parte cuiusdam) #in medietate 

cuiusdam partis# domistadii siti in Busco ad finem vici Hijnthamensis que 

pars eiusdem domistadii sita est inter partem ad Arnoldum Didden soen 

spectantem domistadii predicti ex uno et inter communem aquam ibidem ex 

alio quam partem primodictam dictus quondam Henricus erga Theodericum 

filium Arnoldi Didden soen ad censum acquisierat prout in litteris atque 

in edificiis (dg: qu) in primodicta parte consistentibus legitime 

supportaverunt Andree van Eerde cum litteris et jure promittentes (dg: 

super omnia) indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Gheel et Jacobus datum quinta post reminiscere. 

Tradatur Petro van den Yvenlaer. 

 

BP 1184 f 300v 02 do 11-03-1406. 

Henricus Maes van Weelde en zijn vrouw Gertrudis dv Aelwinus Scuijlenborch 

gaven uit aan Nijcholaus zv voornoemde Aelwinus alle goederen die aan 

voornoemde Gertrudis gekomen waren na overlijden van haar moeder 

Heijlwigis, welke goederen aan voornoemde Henricus en Gertrudis gekomen 

waren na erfdeling, uitgezonderd 1 bunder beemd, gnd die Steenvoert, in 

Goirle; de uitgifte geschiedde voor de lasten, gnd onraad, die voornoemde 

Aelwinus en wijlen Heijlwigis eruit hadden en zoals zij daarover hadden 

geregeld, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Tilburg, 

met Lichtmis in Goirle te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Henricus Maes van Weelde maritus (dg: et tutor) legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie (dg: quondam) Aelwini Scuijlenborch #{in linker marge:} et 

dicta Gertrudis cum ipso etc# omnia et singula bona dicte Gertrudi de 

                         
24 Zie → BP 1184 f 305r 06 do 18-03-1406, verkoop van dit vruchtgebruik in deze helft van het 
deel en verkoop van het andere deel volgens erfrecht. 
25 Zie → BP 1184 f 305r 07 do 18-03-1406, verkoop van deze helft van het deel volgens 
erfrecht. 
26 Zie ← BP 1178 f 137r 04 do 27-01-1390, uitgifte van dit deel. 
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morte !morte quondam (dg: patris et) #Heijlwigis# matris eiusdem 

Gertrudis successione advoluta quocumque #locorum consistentia sive sita# 

(dg: et) que bona dictis Henrico et Gertrudi mediante divisione 

hereditaria cesserunt in partem ut dicebant excepto bonario prati dicto 

die Steenvoert sito in parrochia de Goerle ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Nijcholao filio dicti (dg: q) Aelwini ab eodem 

hereditarie possidenda pro oneribus dictis onraet que dictus Aelwinus et 

quondam (dg: Gertrudis) #Heijlwigis# exinde solvere consueverunt et de 

eisdem statuerent et ordinaverunt solvendis dandis etc pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Tilborch) Tilborch 

danda sibi ab alio purificationis et in Goerle tradenda ex premissis 

promittentes #indivisi# uper omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300v 03 do 11-03-1406. 

Henricus van den Doeren zvw Henricus van den Doeren droeg over aan 

Nijcholaus van Arle mesmaker een b-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land, gnd dat Ronde Stuc, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Litssche Straet, welke 

cijns voornoemde Henricus verworven had van Arnoldus zvw Johannes van 

Meijensvoert. 

 

Henricus van den Doeren filius quondam Henrici van den Doeren 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex pecia terre dicta dat Ronde Stuc sita infra libertatem 

opidi de Busco ad locum dictum die Litssche Straet quem censum dictus 

Henricus erga Arnoldum filium quondam Johannis van Meijensvoert 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao van Arle 

cultellifici cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 300v 04 do 11-03-1406. 

Johannes Tolinc ev Elizabeth dvw Henricus zvw Johannes Everaets soen 

verkocht aan Johannes zvw Rutgherus Alarts soen 1 bunder beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen voornoemde Johannes Rutten 

soen enerzijds en hr Theodericus Buekentop priester anderzijds, belast met 

een b-erfrente van 4 kapoenen aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Solvit. 

Johannes Tolinc maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Henrici filii quondam Johannis Everaets soen unum bonarium prati 

situm in parrochia de Berlikem ad locum !Lengsbroec inter hereditatem 

Johannis Rutten soen ex uno et inter hereditatem domini Theoderici 

Buekentop #presbitri# ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam Rutgheri Alarts 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario redditu quatuor caponum conventui sancte Clare in Busco 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

{Hierna in de linker marge een verticale streep, naast onbeschreven 

ruimte}. 

 

BP 1184 f 300v 05 do 11-03-1406. 

Yda dvw Henricus zvw Johannes Everaets soen gaf uit aan zijn zwager 

Johannes Tolinc zvw Theodericus Tolinc een hofstad en, aangelegen, een stuk 

land en stuk beemd, in Hintham, tussen voornoemde Johannes Tolinc enerzijds 

en Rutgherus Tielmans soen en Bertradis van den Cloet anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van het Geefhuis; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten, gnd onraad, en thans voor een n-erfpacht van ½ 

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

Yda filia quondam Henrici filii quondam Johannis Everaets soen cum tutore 

quoddam domistadium ac peciam terre et peciam prati sibi adiacentes sitas 

in Hijntham inter hereditatem Johannis Tolinc filii quondam Theoderici 

Tolinc ex uno et inter hereditatem Rutgheri Tielmans soen et hereditatem 

Bertradis van den Cloet ex alio tendentes a communi platea ad hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco #ut dicebat# dedit ad hereditarium pactum 

dicto Johanni Tolinc suo sororio ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus dictus onraet exinde solvendis dandis (dg: sibi) etc et pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis (dg: et i) 

promittens cum tutore super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obliigationem deponere et alter repromisit. Testes Gheel et Jacobus datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 300v 06 do 11-03-1406. 

Johannes Witloc, Gerardus zv Mechtildis van Laerhoven en zijn broer Petrus 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 3 pleiten swerts torfs met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Witloc Gerardus filius Mechtildis de Laerhoven et Petrus eius 

frater promiserunt indivisi super omnia (dg: s) Andree de Drodis ad opus 

etc tres pleijtas swerts torfs ad Remigii proxime futurum persolvendas et 

in Busco tradendas. Testes (dg: datum) Jorden et Jacobus datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1184 f 300v 07 vr 12-03-1406. 

Laurencius zvw Reijnerus van Lijt vernaderde in aanwezigheid van Henricus 

van Eijndoven zvw Henricus van Eijndoven een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, aan voornoemde Henricus verkocht door Johannes zv Johannes van den 

Camp. Henricus week. En voornoemde Laurencius droeg weer over aan 

voornoemde Henricus. 

 

Laurencius filius quondam Reijneri van Lijt in presentia Henrici van 

Eijndoven filii quondam Henrici van Eijndoven prebuit ad redimendum 

hereditarium censum XL solidorum monete venditum dicto Henrico a Johanne 

filio Johannis van den Camp ut dicebat et (dg: Joh) Henricus cessit et 

dictus Laurencius supportavit dicto Henrico. Testes Jorden et Jacobus 

datum sexta post reminiscere. 

 

1184 f.301r. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 12-03-1406. 

 secunda post oculi: maandag 15-03-1406. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 08-05-1406. 

 quarta post sacramenti: woensdag 16-06-1406. 

 

BP 1184 f 301r 01 vr 12-03-1406. 

Gerardus Yode beloofde aan Johannes van Amstel, tbv Arnoldus Amoers schout 

van de heer van Heverle in de villa van Oplinter, 34 gulden, 9 botdrager 

voor 1 gulden gerekend, en 6 botdrager op de maandag na zondag Quasimodo 

(ma 19-04-1406) in de villa van Moll te betalen, op straffe van 34. 

 

Solvit II boddreger et sex solidos {met haal naar 01 en 02}. 

Gerardus Yode promisit super omnia (dg: Ger) Johanni van Amstel ad opus 

sui (dg: et ad) et ad opus Arnoldi Amoers sculteti domini de (dg: 

Heerzel) #Heverle seu ad opus alterius eorum# in villa van (dg: Oplinter 

#Molle) Oplinter# XXXIIII gulden IX boddreger pro quolibet gulden 

computato et sex boddreger ad feriam secundam post dominicam (dg: 

palmarum) #Quasimodo# persolvendos (dg: sub pena XXXIIII gulden) et in 

villa de Molle tradendos sub pena XXXIIII. Testes Jorden et Jacobus datum 
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sexta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 301r 02 vr 12-03-1406. 

Voornoemde Gerardus Yode beloofde aan voornoemde Johannes van Amstel, tbv 

zijn tante jkvr Elizabeth van Amstel, 15 pond geld en 26 gemene plakken na 

maning te betalen, op straffe als voornoemd. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Johanni #(dg: ad)# ad opus 

domicelle Elizabeth de Amstel matertere dicti Johannis XV libras monete 

et XXVI gemeijn placken ad monitionem et voluntatem dicte domicelle 

Elizabeth persolvendos sub pena predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 03 vr 12-03-1406. 

Johannes Groet van Herlaer ev Hilla wettige dvw Adam van Mierde verkocht 

aan Nijcholaus van der Schueren een kamp heideland, 12 bunder 50 roeden 

groot, uit ongeveer 33 bunder heide, in Helvoirt, tussen Cromvoirt en 

Giersbergen, naast goederen die waren van wijlen Johannes Berwout en later 

van voornoemde Adam, welke 33 bunder wijlen voornoemde Adam verworven had 

van abdis en klooster van der Cameren bij Brussel, en welk kamp gelegen is 

tussen de gemeint van Helvoirt in het zuiden enerzijds en een weg en het 

restant van voornoemde 33 bunder anderzijds, en met een eind strekt aan 

erfgoed van voornoemde abdis en klooster en met het andere eind aan 

voornoemde goederen van wijlen voornoemde Johannes Berwout, belast met 1 

oude groot aan de hertog voor elke bunder van voornoemd kamp. 

 

Solvit 3s grossos. 

Johannes Groet #van Herlaer# maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie legitime quondam Ade de Mierde (dg: XII bo) quendam campum terre 

mericalis XII bonaria et L virgatas continentem (dg: situm) de XXXIII 

bonariis terre mericalis vel circiter sitis in parrochia de Helvoert 

inter Cromvoert et Ghiersberch juxta bona que ad (dg: que ae) fuerant 

quondam Johannis Berwout et postea ad dictum Adam spectabant et que 

XXXIII bonaria vel circiter terre dictus quondam Adam erga abbatissam et 

conventum (dg: van den) van der Cameren apud Bruxellam acquisierat ut 

dicebat et qui campus predictus situs est inter communitatem de Helvoert 

versus meridiem ex uno et inter quandam viam et (dg: campum) residuum 

XXXIII bonariorum predictorum ex alio (dg: te) et tendit #cum uno fine# 

ad hereditatem abbatisse et conventus predictorum et cum reliquo fine ad 

(dg: he) bona supradicta predicti quondam Johannis Berwout #ut dicebat# 

hereditarie vendidit Nijcholao van der Schueren promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti 

quondam Ade deponere excepto uno grosso antiquo #{in linker marge:} 

domino duci# de quolibet bonario dicti campi solvendo. Testes Dordrecht 

et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 04 vr 12-03-1406. 

Walterus van Halle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Walterus van Halle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 05 ma 15-03-1406. 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave droeg over aan Theodericus 

Goedscalcs soen een b-erfcijns van 4 oude schilden, met Sint-Andreas-

Apostel te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Hinthamersstraat naar het klooster Porta Celi, 

tussen erfgoed van Johannes van Onlant enerzijds en erfgoed van wijlen 

Roverus van der Lijnden, nu Johannes Wijeric, anderzijds, welke cijns aan 

hem was verkocht door Laurencius zvw Johannes van Gherwen. 
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Willelmus Bac filius quondam Mathije van den Molengrave hereditarium 

censum quatuor aureorum denariorum communiter aude scilde vocatorum 

solvendum hereditarie Andree apostoli ex domo area et orto sitis in Busco 

in vico tendente a vico Hijnthamensi versus conventum de Porta Celi inter 

hereditatem Johannis de Onlant ex uno et inter hereditatem quondam Roveri 

van der Lijnden nunc ad Johannem Wijeric spectantem ex alio venditum sibi 

a Laurencio filio quondam Johannis de Gherwen prout in litteris 

hereditarie supportavit Theoderico Goedscalcs soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Egidius et Jacobus datum 2a post oculi. 

 

BP 1184 f 301r 06 ma 15-03-1406. 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave droeg over aan voornoemde 

Theodericus Goedscalcs soen voornoemd huis, erf en tuin, die aan hem waren 

overgedragen door Baudewinus zvw Henricus Rode van Bucstel. 

 

Dictus Willelmus ut supra predictos domum aream et ortum supportatos sibi 

a Baudewino filio quondam Henrici Rode de Bucstel prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Theoderico cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 07 ma 15-03-1406. 

Johannes Rijt zvw Walterus Rijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Rijt filius quondam (dg: Johannis pre) Walteri Rijt prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 08 vr 12-03-1406. 

Johannes Groet van Herlaer ev Hilla wettige dvw Adam van Mierde verkocht 

aan Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, Walterus Brekelman en ?zijn broer 

Arnoldus, tbv hen en Godscalcus Willems soen van den Stake, een kamp 

heideland, uit voornoemde ongeveer 33 bunder, welk kamp gelegen is tussen 

het deel van voornoemde 33 bunder dat nu behoort aan Nijcholaus van der 

Schueren, met een weg ertussen, enerzijds en de gemeint in het noorden 

anderzijds, met een eind strekkend aan goederen van wijlen voornoemde 

Johannes Berwout en met het andere eind aan kvw Gerardus Spilmaker, samen 

met voornoemde weg, belast met 20 7/8 oude groot aan de hertog en andere 

cijnzen, als die eruit gaan. De brief overhandigen aan Gerardus. 

 

(dg: dictus) Johannes Groet van Herlaer maritus et tutor legitimus Hille 

sue uxoris filie legitime quondam Ade (dg: va) de Mierde quendam campum 

terre mericalis de (dg: XXX) XXXIII vel circiter bonariis terre predictis 

qui campus situs est inter (dg: hereditatem) partem XXXIII bonariorum 

terre predictorum nunc ad Nijcholaum van der Schueren (dg: spe) 

spectantem quadam via interiacente ex uno et inter communitatem versus 

septentrionem ex alio tendentem cum uno fine ad bona (dg: dicti) quondam 

Johannis Berwout predicti (dg: qu) et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum quondam Gerardi Spilmaker simul cum ipsa via supradicta ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai de Berze 

Waltero Brekelman Godscalco Willems soen van den Stake (dg: et) #ad opus 

eorum et ad opus dicti Godescalci# Arnoldo! (dg: eius) fratris promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte (dg: 

eor) sui et dicti quondam Ade deponere exceptis (dg: cens) XXI aude 

grossis minus octava parte unius aude grossi domino duci exinde solvendis 

(dg: testes Dordrecht) et aliis censibus si qui exinde fuerint solvendi. 

Testes Dordrecht et Jacobus datum sexta post reminiscere. Tradatur 

Gerardo. 

 

BP 1184 f 301r 09 za 08-05-1406. 

Walterus van Halle vernaderde in aanwezigheid van voornoemde Gerardus, 
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Walterus en Arnoldus en van Elizabeth wv Godescalcus Willems soen van den 

Stake. Dezen weken. En voornoemde Walterus droeg weer over, te weten aan 

voornoemde Gerardus voor één helft en aan voornoemde Walterus en Arnoldus 

voor de andere helft. De brief overhandigen aan Gerardus. 

 

{In linker marge}. 

Walterus de Halle in presentia dictorum Gerardi Walteri et Arnoldi et 

Elizabeth relicte quondam Godescalci Willems soen van den Stake prebuit 

et ipsi cesserunt et ipse Walterus supportavit scilicet dicto Gerardo pro 

una medietate et dictis Waltero et Arnoldo pro reliqua medietate. Testes 

Lu et Jacobus sabbato post jubilate. Tradatur littera Gerardo. 

 

BP 1184 f 301r 10 vr 12-03-1406. 

Voornoemde 3 kopers Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, Walterus Brekelman 

en ?zijn broer Arnoldus beloofden aan voornoemde Johannes Groet van Herlaer 

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

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

(dg: Nijcholaus) Dicti #3s# emptores promiserunt indivisi super omnia 

dicto venditori LV gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 11 vr 12-03-1406. 

Nijcholaus van der Schueren beloofde aan voornoemde Johannes Groet van 

Herlaer 15½ gulden van gelijke waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-

1407) te betalen. 

 

Nijcholaus van der Schueren promisit super omnia dicto Johanni (dg: XVJ) 

XV et dimidium gulden similis valoris a Johannis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301r 12 vr 12-03-1406. 

Henricus Meester Henrics soen gaf uit aan Johannes die Gruijter van 

Moergestel en Arnoldus zvw Arnoldus Marselijs soen een beemd, in 

Moergestel, ter plaatse gnd aen die Broeck Side, tussen de beemd gnd 

sHertogen Beemt enerzijds en erfg vw Ghibo van den Berten anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan het water gnd 

die Aa, met recht van weg over de gemeint aldaar; {f.301v} de uitgifte 

geschiedde voor de last voornoemd water, behorend aan voornoemde beemd, uit 

te graven en te reinigen, te graven ende te vegen, en thans voor een 

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

te leveren. De brief van Henricus aan hem geven of aan een van de kopers. 

 

Henricus Meester Henrics soen quoddam pratum situm in parrochia de Gestel 

prope Oesterwijc ad locum dictum aen die Broeck Side inter pratum dictum 

sHertogen Beemt ex uno et inter hereditatem heredum quondam Ghibonis van 

den Berten #ex alio# tendens cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad aquam dictam die Aa #{hier BP 1184 f 301r 13 invoegen}# ut 

dicebat (dg: h) dedit ad hereditarium pactum Johanni die Gruijter de 

Gestel predicta et Arnoldo filio quondam Arnoldi Marselijs soen {Vervolg 

is BP 1184 f 301v 01}. 

 

BP 1184 f 301r 13 vr 12-03-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 301r 12} 

simul cum jure viandi #perpetue# ex prato predicto per communitatem 

ibidem. 

 

BP 1184 f 301r 14 vr 12-03-1406. 

Voornoemde Johannes Gruijter en Arnoldus zvw Arnoldus Marselijs soen 

droegen voornoemde beemd met het recht van weg over aan Willelmus van Os, 
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tbv zijn schoonvader Johannes Meester Henrics soen, belast met voornoemde 

pacht. 

 

Dicti Johannes Gruijter et Arnoldus predictum pratum et jus viandi 

hereditarie supportaverunt #Willelmo de Os ad opus# Johannis (dg: littera 

Johannis et Arnoldi est arrestata) (dg: Snellen soen) !Spulle ad opus 

Johannis Meester Henrics soen #sui soceri# promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepta 

paccione predicta. Testes Jor et Gheel datum quarta post sacramenti. 

 

1184 f.301v. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 12-03-1406. 

 in octavis penthecostes: zondag 06-06-1406. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 13-03-1406. 

 

BP 1184 f 301v 01 vr 12-03-1406. 

{Vervolg van BP 1184 f 301r 12}. Solverunt omnes. 
!a ab ab eisdem hereditarie possidendum pro onere fodendi et mundandi 

quod exponetur te graven et te vegen aquam predictam ad predictum pratum 

spectantem fodendi etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Gestel predicta danda sibi aliis hereditarie 

purificationis et in Gestel predicta tradenda ex prato predicto 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et Jacobus datum sexta 

post reminiscere. Littera Henrici tradatur sibi vel alteri emptorum. 

 

BP 1184 f 301v 02 vr 12-03-1406. 

Ludekinus met den Ymen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Ludekinus met den Ymen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 03 zo 06-06-1406. 

Johannes Snellen soen van Spulle vernaderde in afwezigheid van voornoemde 

Johannes en Arnoldus. 

 

{In rechter marge erbij geschreven}. 

Johannes Snellen soen van Spulle in absentia dictorum Johannis et Arnoldi 

prebuit. Testes Dordrecht et Jorden datum in octavis penthecostes. 

 

BP 1184 f 301v 04 vr 12-03-1406. 

Reijnerus Scaden beloofde aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc 15 gulden, 

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

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Reijnerus Scaden (dg: prebuit et rep) promisit super omnia Gerardo 

Heijnen soen van Hezewijc XV gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Jorden et Jacobus datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1184 f 301v 05 vr 12-03-1406. 

Walterus Bac en Johannes Ghijelen beloofden aan Lambertus zv Henricus van 

den Arennest 113 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, en 24 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te 

betalen. 

 

Walterus Bac et Johannes Ghijelen promiserunt indivisi super omnia 

#habita et habenda# Lamberto filio Henrici van den Arennest centum et 

XIII gulden (dg: XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden) IX boddreger 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato #et XXIIII gemeijn 

placken# ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht 
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et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 06 vr 12-03-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 07 vr 12-03-1406. 

Lambertus van den Arennest ev Hilla dvw Everardus van Onstaden droeg over 

aan voornoemde Walterus Bac 31 roeskens mottoen en 31 roeskens mottoen, aan 

wijlen voornoemde Everardus beloofd door hr Theodericus Loef de Huerne 

ridder. Met adiusticatie. 

 

Solvit. 

Lambertus van den Arennest maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie quondam Everardi de Onstaden XXXI denarios aureos communiter 

roeskens mottoen vocatos et XXXI denarios aureos communiter roeskens 

mottoen vocatos promissos dicto quondam Everardo a domino Theoderico Loef 

de Huerne milite prout in litteris legitime supportavit dicto Waltero cum 

litteris et jure et cum adiusticatione sibi vigore dictarum litterarum 

facta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 08 vr 12-03-1406. 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelnere, door wijlen voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Goddinus van 

Lijtte szv Metta van Heze, droeg over aan Gerardus nzvw hr Gerardus Groij 

priester 1 morgen land uit de Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

gelegen ter plaatse gnd in den Vliedert, in een kamp aldaar, naast het kamp 

gnd die Ortheneijnsche Camp opwaarts richting de plaats gnd Hijnen, welke 

morgen voornoemde Goddinus in cijns verkregen had van Nijcholaus Reijmbrant 

en welke morgen nu aan hem behoort, belast met de cijnzen in de brief 

vermeld. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelnere ab 

ipso quondam Theoderico et quondam Mechtilde eius uxore filia quondam 

Goddini de Lijtte generi Mette de Heze pariter genitus unum juger terre 

de mille jugeribus terre communitatis opidi de Busco situm in loco dicto 

in den Vliedert in quodam campo ibidem sito sito contigue juxta campum 

dictum communiter die Ortheneijnsche Camp superius versus locum dictum 

Hijnen quod juger terre dictus Goddinus erga Nijcholaum Reijmbrant ad 

censum acquisierat prout in litteris (dg: he) et quod juger terre nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Gerardo 

filio naturali domini quondam Gerardi Groij presbitri supportavit cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dictorum quondam Goddini #et 

Theoderici# et suorum heredum deponere exceptis censibus in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 09 vr 12-03-1406. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 10 vr 12-03-1406. 

Destijds had Johannes van Amstel zvw Gerardus van Amstel Theodericus van 

der Veste gemachtigd al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen 

en te beheren totdat voornoemde Johannes herroept. Voornoemde Johannes 

herriep thans in aanwezigheid van voornoemde Theodericus de machtiging. En 

voornoemde Theodericus droeg de machtiging weer aan hem over. 
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Solvit. 

#{in linker marge:} notum sit universis# #quod cum# (dg: W) Johannes van 

Amstel filius quondam Gerardi de Amstel (dg: pato) #dedisset Theoderico 

van der Veste# potestatem ac mandatum (dg: quam et quod ipse dedit et 

con) !Theoderico van der Veste (dg: de) levandi monendi (dg: et) 

assequendi et regendi omnes census redditus pacciones et bona ipsius 

Johannis #usque# ad (dg: eius) revocationem eiusdem Johannis (dg: ?ipsi) 

ut dicebat #constitutus dictus Johannes huiusmodi potestatem# revocavit 

in presentia dicti Theoderici predicti ac dictus Theodericus totam 

potestatem sibi datam in premissis a Johanne predicto legitime 

supportavit ipsi Johanni. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 301v 11 vr 12-03-1406. 

Elizabeth, Johannes zvw Everardus van den Water: een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Elizabeth) #Elizabeth# Johannes filius quondam Everardi van den 

Water hereditariam paccionem (dg: quam) unius modii siliginis mensure de 

Busco quam s solvendam habere dicebat hereditarie purificationis. 

 

BP 1184 f 301v 12 za 13-03-1406. 

Henricus, Johannes en Nijcholaus, kvw Henricus Ysvogel, Gerardus Malsen, 

zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Henricus, Petrus Sceirpinc en zijn 

vrouw Hilla dvw voornoemde Henricus maakten een erfdelling van goederen van 

wijlen voornoemde Henricus die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Meesbroec, tussen Heijnmannus Claus soen enerzijds en de dijk gnd zegedijk 

anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd Luttel Rees, tussen 

Heijnmannus van den Broule enerzijds en Willelmus Claus soen van den Broule 

anderzijds, (3) een huis en tuin, in Orthen, tusssen Andreas Wouters soen 

enerzijds en Henricus Ysvogel anderzijds, welke stukkken land, huis en tuin 

voornoemde Henricus Ysvogel gekocht had van Henricus zvw Nijcholaus van den 

Broule, (4) een hofstad, in Orthen, naast huis en erf van Jordanus bv 

Gherongius van Orthen, welke hofstad aan voornoemde Gherongius en zijn 

kinderen behoorde, en welke hofstad nu gelegen is tussen Johannes 

Corstiaens soen enerzijds en eerstgenoemde Gerardus anderzijds, met de 

lasten die eruit gaan. 

 

Solvit V placken. 

Henricus (dg: filius quo) Johannes Nijcholaus et Elizabeth (dg: et Hilla) 

#Gerardus Malsen maritus Elizabeth filie dicti quondam Henrici et ipsa 

cum eodem tamquam etc# liberi quondam Henrici Ysvogel cum tutore Petrus 

Sceirpinc maritus legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

(dg: cum) et ipsa Hilla cum dicto suo marito tamquam cum tutore palam 

recognoverunt se divisionem mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti 

quondam Henrici nunc ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione pecia terre sita in parrochia de Merewijc in loco dicto 

Meesbroec inter hereditatem Heijnmanni Claus soen et inter aggerem dictum 

zegedijc item pecia terre sita ad locum dictum Luttel Rees inter 

hereditatem Heijnmanni van den (dg: Bruijl) Broule et inter hereditatem 

Willelmi Claus soen van den Broule item domus et ortus siti in parrochia 

de Orthen inter hereditatem Andree Wouters soen et hereditatem Henrici 

Ysvogel quos pecias terre domum et ortum predictus Henricus Ysvogel erga 

Henricum filium quondam Nijcholai van den Broule emendo acquisierat prout 

in litteris item domistadium situm in Orthen juxta (dg: hereditatem) 

domum et aream Jordani fratris Gherongii de Orthen quod domistadium ad 

dictum Gherongium et eius (dg: liber) filios spectare consuevit et quod 

domistadium nunc situm est inter hereditatem Johannis Corstiaens soen ex 

uno et inter hereditatem primodicti Gerardi ex alio #cum oneribus exinde 

solvendis# ut dicebant dicto Johanni (dg: Nijch) cesserunt in partem 

prout alii recognoverunt cum tutore #super quibus etc# promittentes cum 
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tutore super omnia ratam servare (dg: et dampna equaliter portare) et 

obligationem ex parte sui deponere et dampna equaliter portare. Testes 

Johannes et Jorden datum sabbato post reminiscere. 

 

1184 f.302r. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 13-03-1406. 

 

BP 1184 f 302r 01 za 13-03-1406. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Henricus Ysvogel en Petrus Scherpinc kregen (1) 

een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd Meesbroec, tussen Heijnmannus 

Claus soen enerzijds en de dijk gnd zegedijk anderzijds, (2) een stuk land, 

ter plaatse gnd Luttel Rees, tussen Heijnmannus van den Broule enerzijds en 

Willelmus Claus soen van den Broule anderzijds, welke stukken land, tezamen 

met andere erfgoederen, voornoemde Henricus Ysvogel gekocht had van 

Henricus zvw Nijcholaus van den Broule, met de lasten die eruit gaan. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione pecia terre sita in parrochia de Merewijc in 

loco dicto Meesbroec inter hereditatem Heijnmanni Claus soen ex uno et 

inter aggerem dictum zegedijc ex alio item pecia terre sita ad locum 

dictum Luttel Rees inter hereditatem Heijnmanni van den Broule ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Claus soen van den Broule ex alio #cum suis 

oneribus# (dg: dictis Nijcholao et Petro Sceerpinc cesserunt in partem 

prout alii cum tutore recognoverunt super quibus et jure promittentes ut 

supra) quas pecias terre simul cum aliis hereditatibus dictus Henricus 

Ysvogel erga Henricum filium quondam Nijcholai van den Broule emendo 

acquisierat prout in litteris simul cum oneribus exinde solvendis ut 

dicebant dictis Nijcholao et Petro Scherpinc cesserunt in partem prout 

alii cum tutore recognoverunt super quibus et jure promittentes (dg: et 

mediante qua divisione) cum tutore ut supra. Testes Johannes et Jorden 

datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1184 f 302r 02 za 13-03-1406. 

Voornoemde Gerardus Malsen kreeg een huis en tuin, in Orthen, tussen 

Andreas Wouters soen enerzijds en Henricus Ysvogel anderzijds, welk huis en 

tuin voornoemde Henricus Ysvogel tezamen met andere erfgoederen gekocht had 

van Henricus zvw Nijcholaus van den Broule, met de lasten die eruit gaan 

(dg: te weten ½ pond). 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione domus et (dg: area) ortus siti in parrochia de 

Orthen inter hereditatem Andree Wouters soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Ysvogel ex alio quos domum et ortum dictus Henricus Ysvogel (dg: 

er) simul cum aliis hereditatibus erga Henricum filium quondam Nijcholai 

van den Broule emendo acquisierat prout in litteris simul cum oneribus 

exinde solvendis #+# ut dicebant dicto Gerardo Malsen cesserunt in partem 

prout alii cum tutore recognoverunt super quibus et jure promittentes cum 

tutore ut supra. Testes datum supra. 

(dg: scilicet cum dimidia libra). 

 

BP 1184 f 302r 03 za 13-03-1406. 

Henricus zvw Henricus Ysvogel kreeg een stuk land, gnd een half vierdel, in 

Nuland, ter plaatse gnd Op Nuwelant, tussen Folpkinus Stevens soen 

enerzijds en Theodericus van Tuijl anderzijds, strekkend vanaf de dijk gnd 

Hovedijc tot aan de dijk gnd Wolfdijc, met de lasten. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione pecia terre dicta een half vierdel sita in 

parrochia de Nuwelant ad locum !Op Nuwelant inter hereditatem Folpkini 

Stevens soen ex uno et inter hereditatem Theoderici de Tuijl ex alio 

tendens ab aggere dicto Hovedijc ad aggerem dictum Wolfdijc (dg: ut 
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dicebant) cum suis oneribus ut dicebant dicto Henrico cessit in partem 

prout alii cum tutore recognoverunt super quibus et jure promittentes cum 

tutore ut supra etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 302r 04 za 13-03-1406. 

Voornoemde Gerardus Malsen beloofde aan Henricus zvw Henricus Ysvogel, tbv 

alle erfg vw voornoemde Henricus, dat als later zou blijken dat uit de 

erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus ½ pond was geleverd moet worden 

aan de kerk van Orthen, dat hij die dan zal leveren. 

 

(dg: Solvit). Solvit. 

Dictus Gerardus Malsen promisit super omnia Henrico filio quondam Henrici 

Ysvogel ad opus omnium heredum dicti quondam Henrici si ex quibuscumque 

hereditatibus dicti quondam Henrici postmodum inventum fuerit via juris 

dimidia libra cere ecclesie de Orthen fore solvenda quod ipse Gerardus 

huiusmodi ceram taliter dabit perpetue quod heredibus dicti quondam 

Henrici dampna exinde non eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 302r 05 za 13-03-1406. 

Elizabeth wv Everardus van den Water en haar zoon Johannes verkochten aan 

Arnoldus zvw Johannes Franken soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis ter plaatse gnd Dungen te leveren, gaande uit een 

erfgoed van Petrus Schuerman, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Dungen, tussen Truda Emonts enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de geemene weg tot aan erfgoed van Nijcholaus 

van Brabant. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water cum tutore et Johannes 

eius filius hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

quam se solvendam habere dicebat hereditarie purificationis #et ad locum 

dictum Dunge tradendam# ex hereditate Petri Schuerman sita infra 

libertatem opidi de Busco ad locum !die Dunge inter hereditatem Trude 

Emonts ex uno et communem plateam ex alio tendentem a communi platea ad 

hereditatem Nijcholai de Brabant ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo filio quondam Johannis Franken soen promittentes indivisi cum 

tutore super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 302r 06 za 13-03-1406. 
Thomas† Bac. 

1. Walterus Bac. 

2. ?Mogelijk een schoonzoon: Thomas Kuijst zvw Rutgherus Kuijst. 

3. hr Franco Bac priester. 

a. natuurlijke dochter Agnes (*) Nijcholaus Nouden. 

Walterus Bac zvw Thomas Bac en Thomas Kuijst zvw Rutgherus Kuijst 

verklaarden dat Nijcholaus Nouden hen alle gerede en erfelijke goederen 

heeft gegeven, die aan voornoemde Walterus en Thomas Kuijst gekomen waren 

na overlijden van zijn !vrouw Agnes ndvw hr Franco Bac priester zvw 

voornoemde Thomas Bac. Ze beloofden voornoemde Nijcholaus Nouden schadeloos 

te houden van alle schade en aanspraken ivm het voornoemde van de kant van 

erfg vw voornoemde Agnes, van de kant van wijlen voornoemde hr Franco. 

 

Walterus Bac filius quondam Thome Bac et Thomas Kuijst filius quondam 

Rutgheri Kuijst palam recognoverunt se recepisse a (dg: c) Nijcholao 

Nouden omnia et singula bona parata et hereditaria et (dg: s) eis de 

eisdem (dg: s) per prefatum Nijcholaum fore satisfactum que bona dictis 

Waltero et Thome Kuijst aut eorum alteri de morte quondam Agnetis sue 
!uxoris filie naturalis quondam domini Franconis #Bac# presbitri filii 

dicti quondam Thome Bac successione advoluta clamans inde quitum 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et dictum Nijcholaum 

Nouden ab omnibus dampnis et impetitione dicto (dg: occacione) Nijcholao 

#occacione premissorum# (dg: exinde) ab heredibus dicte quondam Agnetis 
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#scilicet ex parte et latere dicti quondam (dg: Thome) domini Franconis# 

(dg: aut aliis quibuscumque ind) relevare et indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 302r 07 za 13-03-1406. 

Henricus zv Johannes Henrics soen van Hees verkocht aan Nijcholaus Coel zvw 

Henricus Colen soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Hees te leveren, gaande uit een stuk land, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd Maetschoet, tussen Erenbertus zv Henricus Hermans soen 

enerzijds en Truda dvw Johannes Bouman anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan erfgoed van Rodolphus zv Rodolphus van den Velu. 

 

Henricus filius (dg: quo) Johannis Henrics soen de Hees hereditarie 

vendidit Nijcholao Coel (dg: filius) filio quondam Henrici Colen soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Hees tradendam ex pecia terre sita in 

parrochia de Nijsterle (dg: ?in) ad locum dictum Maetschoet inter 

hereditatem (dg: Ermgardis) Erenberti filii (dg: quo) Henrici Hermans 

soen !soen ex uno et inter hereditatem Trude filie quondam Johannis 

Bouman ex alio tendente a communi platea ad hereditatem Rodolphi filii 

(dg: quo) Rodolphi van den Velu ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 302r 08 ±za 13-03-1406. 

Hilla wv Nijcholaus van Kessel, Arnoldus Vrieze en zijn vrouw Ermgardis, 

Danijel van Lijeshout ev Heilwigis, Godefridus Potteij ev Mechtildis, en 

Baudewinus Claus soen ev Nenna, dvw voornoemde Nijcholaus, verkochten aan 

Willelmus Bac zvw Mathias van den Molengrave een kamp, in de dingbank van 

Meerwijk, ter plaatse gnd den Slagen Camp, tussen Ludolphus Buc van Boemel, 

eertijds Nijcholaus zvw {f.302v} Hubertus zvw Johannes Zwenelden soen van 

Ghemert enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds, welk kamp 2 

morgen groot is of iets meer; ze beloofden onder verband van alle goederen  

van wijlen voornoemde Nijcholaus van Kessel, in welke goederen voornoemde 

Hilla thans haar vruchtgebruik bezit, {niet afgewerkt contract}. 

 

Hilla relicta quondam Nijcholai de Kessel cum tutore Arnoldus Vrieze 

maritus legitimus Ermgardis sue uxoris #(dg: filie dicti quondam 

Nijcholai)# et Danijel de Lijeshout maritus et tutor legitimus Heilwigis 

sue uxoris et Godefridus Potteij maritus et tutor legitimus Mechtildis 

sue uxoris et Baudewinus Claus soen maritus et tutor Nenne sue uxoris 

filiarum dicti quondam Nijcholai et dicta Ermgardis cum dicto suo marito 

tamquam cum tutore quendam campum (dg: duo jugera vel) situm in 

jurisdictione de Merewijc ad locum dictum den Slagen Camp inter 

hereditatem (dg: Nijcholai dudum) Ludolphi Buc de Boemel que prius 

spectabat ad Nijcholaum filium quondam 

 

1184 f.302v. 

 secunda post oculi: maandag 15-03-1406. 

 

BP 1184 f 302v 01 ±za 13-03-1406. 

Huberti filii quondam Johannis Zwenelden soen de Ghemert ex uno et inter 

(dg: ecclesie) hereditatem ecclesie de Empel ex alio qui campus terre duo 

jugera vel modicum plus continet ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Willelmo Bac filio quondam Mathie van den Molengrave promittentes cum 

tutore indivisi sub obligatione omnium bonorum (dg: in quib) dicti 

quondam Nijcholai de Kessel in quibus bonis dicta Hilla suum ad presens 

possidet usufructum. 

 

BP 1184 f 302v 02 ma 15-03-1406. 

Petrus Pels verwer verkocht aan Henricus Theij van Helden 2 stukken land, 
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in Oss, ter plaatse gnd Danckelaer, (1) tussen Elizabeth Zanders enerzijds 

en voornoemde Henricus Theij anderzijds, (2) tussen Jacobus Berwijns soen 

enerzijds en erfgoed eertijds van het Geefhuis in Den Bosch, nu van 

Johannes Wert anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus Pels #tinctor# duas pecias terre sitas in parochia de Os ad locum 

dictum Danckelaer quarum una inter hereditatem Elizabeth Zanders ex uno 

et inter hereditatem Henrici Theij van Helden ex alio et altera inter 

hereditatem Jacobi Berwijns soen ex uno et inter hereditatem dudum mense 

sancti spiritus in Busco nunc ad Johannem Wert spectantem ex alio site 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Theij predicto promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Gheel 

datum secunda post oculi. 

 

BP 1184 f 302v 03 ma 15-03-1406. 

Ghibo Pels verwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Ghibo Pel! tinctor prebuit et reportavit. Testes (dg: Egh Egidius et Go 

Jacobus) datum supra. 

 

BP 1184 f 302v 04 ma 15-03-1406. 

Henricus Keelbreker smid droeg over aan Henricus van Achel een b-erfcijns 

van 8 oude Franse schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, welke cijns van 4 pond Henricus van (dg: Achel 

zvw Henricus Snijder verworven had van Romboldus Scut zvw Henricus Scut), 

(2) een b-erfpacht van 2 mud 15 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht 

voornoemde Romboldus Scut met Lichtmis beurt, (dg: en welke pacht 

voornoemde Henricus van Achel verworven had van voornoemde Romboldus), en 

welke cijns van 8 oude schilden voornoemde Henricus Keelbreker gekocht had 

van voornoemde Henricus van Achel. 

 

Henricus Keelbreker faber hereditarium censum octo aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie 

solvendum hereditarie purificationis et ex !ex hereditario censu quatuor 

librarum monete quem censum quatuor librarum Henricus de (dg: Achel 

filius quondam Henrici Snijder erga Romboldum Scut filium quondam Henrici 

Scut acquisierat) atque de et ex hereditaria paccione duorum modiorum et 

XV lopinorum siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus Romboldus 

Scut (dg: erga) solvendum habuit hereditarie purificationis (dg: et quam 

paccionem dictus Henricus de Achel erga eundem Romboldum acquisierat) et 

quem censum octo aude scilde dictus Henricus Keelbreker erga predictum 

Henricum de Achel emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico de Achel predicto cum litteris et jure promittens 

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

Testes Egdius et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 302v 05 ma 15-03-1406. 

Voornoemde Henricus Keelbreker droeg over aan Henricus van Achel zvw 

Henricus Snijder een b-erfcijns van 6 oude Franse schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes Carnauwe dat nu 

behoort aan voornoemde Henricus van Achel, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van hr Johannes Sceijffart priester enerzijds 

en erfgoed van Hubertus Ludinc zv Nijcholaus gnd Coel Roelen soen 

anderzijds, strekkend vanaf de Kolperstraat achterwaarts tot aan erfgoed 

van Johannes van der Heijden snijder, welke cijns voornoemde Henricus 

Keelbreker gekocht27 had van voornoemde Henricus van Achel. 

 

                         
27 Zie ← BP 1184 f 026r 04 wo 24-12-1404, verkoop van de erfcijns. 
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Dictus Henricus Keelbreker hereditarium censum sex aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie 

solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex domo et area quondam 

Johannis Carnauwe nunc ad Henricum de Achel filium quondam Henrici 

Snijder spectante sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem domini Johannis Sceijffart presbitri ex uno et inter 

hereditatem Huberti Ludinc filii Nijcholai dicti Coel Roelen soen 
!spectantem ex alio tendente a dicto vico retrorsum ad hereditatem 

Johannis van der Heijden sartoris quem censum dictus Henricus Keelbreker 

erga predictum Henricum de Achel emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Henrico de Achel cum litteris et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 302v 06 ma 15-03-1406. 

Destijds hadden hr Walterus van Goerle kanunnik van Hilvarenbeek en zijn 

broer Johannes van Goerle, kvw Johannes van Goerle, verkocht28 aan Johannes 

Tijmmerman molenaar een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Matheus Rademaker schoenmaker enerzijds en erfgoed van 

Elizabeth wv Reijnerus Willems, met een weg ertussen, anderzijds, welk huis 

en erf reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de osendrup van de 

rosmolen die achter voornoemd huis en erf staat, met het recht, dat aan 

voornoemde broers behoort, in voornoemde weg, welke weg reikt vanaf 

voornoemde gemene weg tot aan de stroom aldaar. Voornoemde verkopers hadden 

vervolgens aan de koper beloofd lasten af te handelen, uitgezonderd een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 20 schelling 

geld. Voornoemde Johannes Tijmmerman droeg over aan voornoemde Johannes van 

Goerle een ledig erfgoed, gelegen achter voornoemd huis, tussen de osendrup 

van voornoemd huis enerzijds en de osendrup van voornoemde rosmolen 

anderzijds, en het recht voornoemde weg te mogen gebruiken door de 

eigenaars van de rosmolen met ondergrond, van het toebehoren en van het 

ledig erfgoed. Voornoemde Johannes Tijmmerman beloofde onder verband van 

voornoemd huis en erf dat hij, buiten vooornoemde cijnzen, uit voornoemd 

huis en erf aan de hertog zal betalen 2 oude groten, en de achterstallige 

termijnen, zó dat voornoemde Johannes van Goerle en voornoemde rosmolen met 

ondergrond, het toebehoren en het ledig erfgoed daarvan geen schade 

ondervinden. Voornoemd huis zal altijd {f.303r} zijn osendruppen behouden 

zoals het die nu heeft, zowel richting de weg als richting voornoemd ledig 

erfgoed. Voornoemde weg zal gemeenschappelijk zijn van zowel de eigenaars 

van voornoemd huis en erf als van de eigenaars van de rosmolen met 

ondergrond, het toebehoren en het ledig erfgoed. 

 

(dg: Nijchasius van den Broec maritus legitimus Petre sue uxoris) Notum 

sit universis presentia visuris quod cum dominus Walterus de Goerle 

canonicus Bekensis et Johannes de Goerle eius frater liberi quondam 

Johannis de Goerle domum et aream sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Mathei Rademaker sutoris ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Reijneri Willems (dg: ex) quadam via 

interiacente ex alio et que domus et area tendit a communi platea 

retrorsum ad stillicidium molendini equorum consistentis et stantis retro 

domum et aream predictam simul cum jure ad dictos fratres spectante in 

via predicta et que via tendit a dicta communi platea retrorsum ad aquam 

ibidem currentem hereditarie vendidissent Johanni Tijmmerman multori et 

cum deinde dicti venditores (dg: promiss) promisissent indivisi super 

omnia dicto emptori (dg: s) de premissis prestare warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu XX solidorum antique 

pecunia et hereditario censu XX solidorum monete exinde solvendis prout 

in litteris constitutus dictus Johannes Tijmmerman quandam vacuam 

hereditatem sitam (dg: in) retro domum predictam inter stillicidium domus 

predicte ex uno et inter stillicium molendini !exquorum predicti ex alio 

                         
28 Zie ← BP 1181 p 433r 09 za 28-06-1399, verkoop van het huis en erf. 
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atque plenum jus utendi perpetue via predicta a possessoribus pro tempore 

molendini equorum cum eius fundo (dg: et v..) et attinentiarum ac 

hereditatis vacue jamdicte ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Goerle predicto promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: et quod ipse) #et promisit dictus Johannes 

Tijmmerman sub obligatione domus et aree predicte quod ipse# preter 

census supradictos solvet ex domo et area predicta exnunc deinceps 

#annuatim et# perpetue domino nostro duci duos grossos antiquos #{in 

linker marge:} cum suis arrestadiis# sic et taliter quod predicto Johanni 

de Goerle ac ad et supra molendinum equorum predictum cum eius fundo et 

attinentiis ac (dg: h-) supra vacuam hereditatem predictam dampna exinde 

non eveniant in futurum (dg: tal) hoc adiuncto quod dicta domus perpetue 

 

1184 f.303r. 

 secunda post oculi: maandag 15-03-1406. 

 quinta post pasche: donderdag 15-04-1406. 

 

BP 1184 f 303r 01 ma 15-03-1406. 

obtinebit sua stillicidia tam versus viam quam versus vacuam hereditatem 

predictam prout illa habet pro presenti item quod dicta via perpetue 

permanebit communis tam possessoribus pro tempore dicte domus et area 

quam possessoribus pro tempore molendini equorum cum eius fundo et 

attinentiarum et vacue hereditatis predicte prout dicti Johannes et 

Johannes mutuo recognoverunt. Testes Gheel et Heijme datum secunda post 

oculi. 

 

BP 1184 f 303r 02 ma 15-03-1406. 

Nijchasius van den Broec en zijn vrouw Petra dvw Albertus van Lijt alias 

gnd die Smijt verkochten aan Aleijdis wv Willelmus van Beerze de helft, die 

aan hen behoort29, in de navolgende erfgoederen die waren van voornoemde 

Albertus, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, (1) een stuk land, ter plaatse 

gnd den Colre Acker, tussen erfgoed van het klooster van Porta Celi 

enerzijds en erfgoed dat behoort aan een altaar anderzijds, (2) een stuk 

land, ter plaatse gnd Colre Acker, tussen Walterus Wollen enerzijds en 

Henricus Bloijs van Verlaer anderzijds, (3) een stuk land, in Nuenen, ter 

plaatse gnd den Colre Acker, tussen voornoemde Henricus Bloijs enerzijds en 

erfgoed van het klooster Porta Cel anderzijds, (4) een stuk land, in 

Nuenen, ter plaatse gnd den Colre Acker, beiderzijds tussen erfgoederen van 

het klooster Porta Celi, (5) een stuk land, ter plaatse gnd Wetter Acker, 

tussen Ywanus Stierken enerzijds en Arnoldus Hacke anderzijds, (6) een stuk 

land, aldaar, tussen erfgoed van het klooster Porta Celi enerzijds en 

voornoemde Ywanus Stierken en Henricus Aleijten soen anderzijds, (7) een 

stuk land, aldaar, tussen voornoemde Walterus Wollen enerzijds en 

Nijcholaus Scampart anderzijds, (8) een stuk beemd, ter plaatse gnd 

Straeldonc, naast erfgoed van het klooster Porta Celi, belast met 

grondcijnzen. Nota: Petrus Becker heeft teruggekocht. 

 

Nota Petrus Becker redemit. 

Nijchasius van den Broec maritus legitimus Petre sue uxoris filie quondam 

Alberti de Lijt alias dicti die Smijt (dg: medietatem ad se s) et dicta 

Petra cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad se spectantem in 

hereditatibus infrascriptis #que ad predictum Albertum spectabant# sitis 

in parrochia de Nuenen ad locum dictum Wetten videlicet in pecia terre 

sita in loco dicto den Colre Acker inter hereditatem conventus de Porta 

Celi ex uno et inter hereditatem !hereditatem (dg: ?camis) ad quoddam 

altare spectantem ex alio item in pecia terre sita in dicto loco Colre 

Acker vocato inter hereditatem Walteri Wollen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Bloijs van Verlaer ex (dg: uno) alio item in pecia terre sita in 

(dg: dicta) parrochia et loco predictis inter hereditatem dicti Henrici 

                         
29 Zie ← BP 1184 f 296v 03 ma 08-03-1406 (2), deling. 
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Bloijs ex uno et inter hereditatem dicti conventus de Porta Cel ex alio 

item in pecia terre sita in parrochia et loco predictis inter hereditates 

dicti conventus ex utroque latere coadiacentes item in pecia terre sita 

in loco dicto Wetter Acker inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Hacke ex alio item in pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem dicti conventus ex uno et inter hereditatem dicti Ywani 

et hereditatem Henrici Aleijten soen ex alio item in pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem dicti Walteri Wollen ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Scampart ex alio item in pecia prati sita in loco dicto 

Straeldonc contigue juxta hereditatem dicti conventus (dg: hereditarie) 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Aleijdi relicte quondam Willelmi van 

Beerze supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

(dg: quos) domini fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 303r 03 ma 15-03-1406. 

Petrus zvw Willelmus Vrieze vernaderde en de ander erkende. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Willelmi Vrieze prebuit et altera recognovit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 303r 04 ma 15-03-1406. 

Arnoldus Stamellart van Uden ev jkvr Theoderica dvw Marselius van Os 

verkocht aan Aleijdis dvw Nijcholaus van den Arennest, tbv haar en de armen 

van het Hinthamereind, een b-erfcijns van 50 schelling geld, die Conrardus 

zvw Arnoldus Coenen soen met Lichtmis moet betalen, gaande uit (1) een stuk 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op Hezeacker, (2) een stuk 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd aen die Ghelen Brugghe, (3) 

een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeacker, (4) een 

stuk beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in den Gestelschen 

Bossche, (5) 1/6 deel van een beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Rumelsche Beemde, (6) een b-erfcijns van 20 schelling geld. Lasten van zijn 

kant, van de kant van vrouw Sophija wv voornoemde Marselius en van de kant 

van hr Goeswinus van Lijenden ridder worden afgehandeld. Voornoemde 

Aleijdis zal de cijns gedurende haar leven beuren, om na haar overlijden 

over te gaan naar voornoemde armen. De vuurmeesters van het Hinthamereind 

zullen de cijns heffen, tbv voornoemde armen. 

 

Arnoldus Stamellart de Uden maritus et tutor legitimus domicelle 

Theoderice sue uxoris filie quondam Marselii de Os hereditarium censum L 

solidorum monete quem Conrardus filius quondam Arnoldi Coenen soen 

solvere tenetur (dg: ad v) hereditarie #purificationis# ex pecia terre 

sita in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum op Hezeacker 

item ex pecia terre sita in dicta parrochia ad locum dictum aen die 

Ghelen Brugghe item ex pecia terre sita in dicta parrochia ad dictum 

locum Hezeacker vocatum item ex pecia prati sita in dicta parrochia in 

loco dicto in den Gestelschen Bossche atque ex sexta parte cuiusdam prati 

siti in dicta parrochia ad locum dictum Rumelsche Beemde atque ex 

hereditario censu XX solidorum dicte monete prout in litteris hereditarie 

vendidit Aleijdi filie quondam Nijcholai van den Arennest (dg: 

supportavit) ad opus sui et ad opus pauperum pro tempore habitantium ad 

finem vici Hijnthamensis supportavit cum litteris et jure promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et ex parte domine Sophije relicte quondam 

Marselii predicti et domini Goeswini de Lijenden militis et quorumcumque 

heredum et successorum eorundem deponere tali annexa conditione quod 

dicta Aleijdis predictum censum ad eius vitam integraliter habebit et 

levabit post eius decessum ad dictos pauperos devolvendum hoc adiuncto 

quod magistri ijgnis dicti vuermeester #pro tempore# dicti finis 

Hijnthamensis predictum censum #monebunt# percipient et assequentur 
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perpetue ad opus pauperum predictorum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 303r 05 ma 15-03-1406. 

Johannes Mol Gerits soen beloofde aan mr Johannes Foijsen 11 Franse kronen 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Johannes Mol Gerits soen promisit super omnia magistro Johanni Foijsen XI 

Vrancrijc cronen vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 303r 06 do 15-04-1406. 

Johannes van Mulsen verkocht aan de secretaris, tbv Robbertus van 

Blijtterswijc, een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd te 

Wijel, tussen kinderen gnd Pape Jans Kijnder enerzijds en erfgoed dat 

behoort aan het altaar van Sint-Katherina in Gestel anderzijds, belast met 

de schouw. 

 

Johannes de Mulsen peciam terre sitam in parrochia de Gestel prope 

Herlaer ad locum dictum te Wijel inter hereditatem liberorum dictorum 

Pape Jans Kijnder ex uno et inter hereditatem (dg: dictam) spectantem ad 

altare sancte Katherine in Gestel situm (dg: si) ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit #mihi ad opus# Robberto! van Blijtterswijc 

promittens super omnia warandiam et #obligationem deponere excepta# 

circonspectione dicta scouwe ad ipsam spectante. Testes Jorden et Jacobus 

datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 303r 07 ma 15-03-1406. 

Godefridus zvw Arnoldus Gheenen soen van Orten beloofde aan Hubertus koster 

10 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekkend, na maning te betalen. 

 

Godefridus filius (dg: Arnolij) #quondam# Arnoldi #Gheenen soen de Orten# 

(dg: filii G quondam Gerardi) promisit super omnia Huberto custodis! X 

novos florenos Gelrie scilicet IX boddreger X placken Vlems !placken seu 

XIII (dg: ade) aude Vlems groten pro floreno computato ad (dg: moniti) 

monitionem persolvendos etc. Testes Egidius et Jacobus datum 2a post 

oculi. 

 

1184 f.303v. 

 secunda post oculi: maandag 15-03-1406. 

 tercia post oculi: dinsdag 16-03-1406. 

 quarta post oculi: woensdag 17-03-1406. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 303v 01 ma 15-03-1406. 

Destijds had Rutgherus Cort verhuurd aan Arnoldus van Kessel zvw Johannes 

Louwer de erfgoederen van wijlen Gerardus der Weduwen, in Kessel, ter 

plaatse gnd in den Vorsten Ert et in den Eftersten Ert, tussen Hubertus 

Truden soen enerzijds en Thomas Erenbrechts soen anderzijds, voor de duur 

van het leven van voornoemde Rutgherus, per jaar voor 7 oude schilden. Jkr 

Mechtildis weduwe vw voornoemde Arnoldus van Kessel deed thans tbv erfg vw 

Henricus Loenman korenkoper afstand van voornoemde erfgoederen. Voornoemde 

Mechtildis en met haar Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken beloofden het 

afstand doen van waarde te houden, en aanspraken van haar kant en van de 

kant van erfg vw voornoemde Arnoldus van Kessel af te handelen, tot aan het 

moment dat voornoemde Rutgherus overleden zal zijn. 

 

Notum sit universis !sit universis quod cum Rutgherus Cort hereditates 

quondam Gerardi der Weduwen sitas in parrochia de Kessel ad locum dictum 

in den Vorsten Ert et in den !Erftersten Ert inter hereditatem Huberti 

Truden soen et hereditatem Thome Erenbrechts soen ex !alio locasset recto 
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locacionis modo Arnoldo de Kessel filio quondam Johannis Louwer ab eodem 

Arnoldo quamdiu dictus Rutgherus vixerit in humanis possidendas anno 

quolinet pro septem aude scilde prout in litteris constituti igitur coram 

scabinis (dg: Me) domicella Mechtildis relicta dicti (dg: quondam Ar) 

Arnoldi quondam de Kessel cum tutore super predictis hereditatibus et 

jure sibi in premissis competente ad opus heredum quondam Henrici Loenman 

(dg: hereditarie renunciavit) emptoris bladorum (dg: hereditarie) 

#legitime et hereditarie# renunciavit promittens! cum tutore (dg: super 

omnia) et cum ea Reijnerus Loesken filius quondam Henrici Mudeken super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex !eorum et heredum 

dicti quondam Arnoldi de Kessel deponere tali conditione quod postquam 

dictus Rutgherus decesserit extunc (dg: presens promi) dicta domicella 

Mechtildis et (dg: Rutgherus) #Reijnerus# a presenti promissione erunt 

quiti. Testes Jorden et Lu datum 2a post oculi. 

 

BP 1184 f 303v 02 ma 15-03-1406. 

Voornoemde Mechtildis beloofde voornoemde Reijnerus schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Dicta Mechtildis promisit super omnia !Renerum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 303v 03 ma 15-03-1406. 

Johannes, Nijcholaus en Hubertus, kvw Henricus Loenman, en Walterus 

Coelborner verklaarden dat jkvr Mechtildis wv Arnoldus van Kessel zvw 

Johannes Louwer hen alle achterstallige termijnen heeft betaald van de 7 

oude schilden, die voornoemde Arnoldus van Kessel beloofd had aan Rutgherus 

Cort op het leveren van voornoemde Rutgherus, wegens erfgoederen van wijlen 

Gerardus der Weduwen, in Kessel, die voornoemde Rutgherus voor voornoemde 

som gelds had verhuurd aan wijlen voornoemde Arnoldus, op het leven van 

voornoemde Rutgherus. 

 

Johannes et Nijcholaus (dg: Walter) Hubertus liberi quondam Henrici 

Loenman et Walterus Coelborner palam recognoverunt eis per domicellam 

Mechtildem relictam quondam (dg: Alberti de) Arnoldi de Kessel filii 

quondam Johannis Louwer fore satisfactum de omnibus arrestadiis eis 

restantibus de septem aude scilde quos Arnoldus de Kessel predictus 

solvere (dg: tenebatur) promiserat Rutghero Cort ad vitam dicti Rutgheri 

occacione hereditatum quondam Gerardi der Weduwen sitarum in parrochia de 

Kessel quas dictus Rutgherus locaverat dicto quondam Arnoldi ad vitam 

dicti Rutgheri pro huiusmodi summa pecuniarum annuatim possidendas ut 

dicebant clamantes inde quitum promittentes super omnia dictam Mechtildem 

et (dg: eius) heredes dicti quondam Arnoldi indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 303v 04 di 16-03-1406. 

Bodo zvw Henricus Mathei en Ghisbertus Wonder, poorters van Den Bosch, 

verklaarden op verzoek van de rechter dat Gerardus en Agnes, kvw Henricus 

van Amerzoijen, buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten zijn 

geweest van Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes, wv voornoemde Henricus 

en moeder van voornoemde kinderen. {emancipatie}. 

 

Nos Jordanus (dg: Hei) Lu et Heijme scabini in Busco notum facimus etc 

quod constituti Bodo filius quondam Henrici Mathei (dg: p..) et 

Ghisbertus Wonder opidani opidi de Busco qui ad requestam judicis 

deposuerunt sub eorum juramento tactis per eos sacrosanctis quod Gerardus 

et Agnes liberi quondam Henrici de Amerzoijen fuerunt extra domum 

convictum et expensos Henrici de Beke et Agnetis eius uxoris relicte 

quondam Henrici predicti matris liberorum predictorum ut in forma. Datum 

tercia post oculi. 
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BP 1184 f 303v 05 wo 17-03-1406. 

Elizabeth wv Henricus van Lijt droeg over aan de secretaris, tbv Elizabeth, 

Eefsa, Mechtildis en Truda, wettige kv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Henricus, haar vruchtgebruik30 in een huis31, erf en tuin, in Den Bosch, op 

de hoek van de straat die loopt naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Petrus Ravels enerzijds en voornoemde plaats gnd Windmolenberg 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot aan erfgoed 

van wijlen Agnes van Rijsingen, nu Willelmus van Volkel. 

 

Elizabeth relicta quondam Henrici de Lijt cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et area et orto (dg: sitis) cum suis attinentiis 

sitis in Busco ad (dg: vicum) conum vici quo itur versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Petri Ravels ex uno et inter dictum 

locum Wijnmolenberch vocatum ex alio tendentibus (dg: cum) a dicto vico 

retrorsum ad hereditatem quondam Agnetis de Rijsingen nunc ad Willelmum 

de Volkel spectantem (dg: ex) ut dicebat legitime supportavit mihi ad 

opus Elizabeth Eefse et Mechtildis et Trude filiarum legitimarum dictorum 

Elizabeth et quondam Henrici promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Jo et Jacobus datum quarta post oculi. 

 

BP 1184 f 303v 06 do 18-03-1406. 

Gerardus van Wijc, zijn vrouw voornoemde Eefsa, Walterus die Heelt, zijn 

vrouw voornoemde Mechtildis en Truda verkochten aan hun voornoemde zuster 

Elizabeth (dg: tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt of nog te 

verwekken door Johannes van Dordrecht) ¾ deel dat aan hen behoort in het 

voornoemde. 

 

(dg: ?dicte Eefsa Mechtildis) #Gerardus van Wijc maritus legitimus dicte 

Eefse Walterus die Heelt maritus legitimus dicte Mechtildis et dicte 

sorores cum suis maritis etc# et Truda cum tutore (dg: par) tres quartas 

partes ad ipsos spectantes in premissis hereditarie vendiderunt dicte 

Elizabeth eorum sorori (dg: sup ad opus sui et ad opus puerorum ipsius 

Elizabeth ab ipsa et Johanne de Dordrecht pariter genitorum et 

generandorum supportaverunt cum omnibus litteris) #supportaverunt cum 

omnibus litteris# et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum et (dg: dicti) suorum heredum deponere (dg: tali annexa conditione 

quod predicta Elizabeth predictos integros domum aream et ortum ad eius 

vitam integraliter habebit et possidet post eius decessum #ipsius 

Elizabeth# ad pueros predictos genitos et generandos hereditarie 

devolvendos ut ipsa Elizabeth recognovit testes Gheel et Jacobus datum 

quinta post oculi). Testes Dordrecht et Gheel datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 303v 07 wo 17-03-1406. 

Mechtildis wv Johannes Lijsscap en Heijlwigis wv Godefridus Lonijs 

verpachttten aan de broers Theodericus en Henricus, kvw Johannes van den 

Broect van Leende, een hoeve, in Veghel, ter plaatse gnd op Ham, met 

toebehoren, zoals  deze hoeve behoorde aan wijlen voornoemde Johannes 

Lijsscap, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 

30-05-1406), per jaar voor (1) 15½ mud koren, voor de helft rogge en voor 

de helft gerst, maat van Veghel, (2) 2 zester raapzaad, Bossche maat, (3) 4 

pond, gnd steen vlas bereid tot de hekel, (4) 8 pond boter, met Lichtmis te 

leveren, en (5) 12 kapoenen, waarvan 6 te leveren met Sint-Martinus en 6 

met Pasen. De pachters moeten de hoeve te pachters recht onderhouden. Alle 

beesten op de hoeve zijn voor de helft van voornoemde Mechtildis en 

Heijlwigis en voor de andere helft van voornoemde broers. 

 

                         
30 Zie ← BP 1183 f 194v 03 di 18-09-1403 (1), zelfde overdracht van vruchtgebruik. 
31 Zie → BP 1184 f 303v 06 do 18-03-1406, verkoop van het deel van Eefsa, Metta en Gertrudis 
aan hun zuster Elizabeth. 
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Solvit extraneus III boddreger. 

Mechtildis relicta quondam Johannis Lijsscap et (dg: et Elizabeth) 

#Heijlwigis# relicta quondam (dg: Arnold) Godefridi Lonijs quendam mansum 

(dg: quondam) situm in parrochia de Vechel ad locum dictum op Ham cum 

suis attinentiis universis (dg: ut dicebant dederunt ad annum pactum) 

prout dictus mansus ad dictum quondam Johannem Lijsscap spectare 

consuevit ut dicebant dederunt ad annuum pactum (dg: Henrico et Johanni) 

Theoderico et Henrico liberis quondam Johannis van den Broect van Leende 

ab eisdem ad spacium sex annorum festum penthecostes proxime futurum 
!futurum sine medio sequentium possidendum pro quindecim et dimidio 

modiis bladi mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Vechel et 

(dg: in) et duobus sextariis seminis raparum mensure de Busco et quatuor 

libris #lini# dictis steen vlas parati ad scalcrum et octo quartis (dg: 

butiri) buturi dandis sibi ab aliis purificationis (dg: et in Bus) et pro 

XII caponibus scilicet sex Martini et sex pasche ex premissis 

promittentes indivisi! super omnia warandiam dicto spacio durante et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt super omnia indivisi 

tali conditione quod ipsi dictum mansum cum suis attinentiis et edificiis 

in bona et laudabili dispositione servabunt ad jus coloni et quod omnes 

bestie (dg: et quecumque) #que# in premissis dicto spacio pendente erunt 

ac enutrientur spectant mediatim dictis Mechtildi et Heijlwigi et 

mediatim (dg: alt) dictis fratribus. Testes Jo et Lu datum quarta post 

oculi. 

 

1184 f.304r. 

 quarta post oculi: woensdag 17-03-1406. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 304r 01 wo 17-03-1406. 

Johannes van Ghemert, Bartholomeus Spijrinc en Florencius van Kijfhoec 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 110 Franse kronen met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen op straffe van 5. 

 

Johannes de Ghemert et Bartholomeus Spijrinc (dg: promiserunt p) et 

Florencius de Kijfhoec promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis 

ad opus etc centum et decem cronas Francie ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena quinque. Testes Johannes et Lu datum quarta post 

oculi. 

 

BP 1184 f 304r 02 wo 17-03-1406. 

(dg: voornoemde Florencius beloofde de anderen schadeloos te houden). 

 

(dg: dictus Florencius promisit alios indempnes servare). 

 

BP 1184 f 304r 03 wo 17-03-1406. 

Johannes Vijnninc droeg over aan Gerardus zv mr Willelmus die Aenbeiltmaker 

een huis32 en erf van wijlen Willelmus Lijsscap, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, naast de stadsmuur, aan hem verkocht door Matheus zvw Ywanus 

van Gravia, te weten het huis en erf dat behoorde33 aan mr Willelmus 

Anbeiltmaker. 

 

Johannes Vijnninc domum et aream Willelmi quondam Lijsscap sitam in Busco 

in vico ecclesie contigue juxta murum loci de Busco venditam sibi a 

Matheo filio quondam Ywani de Gravia #scilicet domum et aream que ad 

magistrum Willelmum Anbeiltmaker pertinere dicitur# prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio magistri Willelmi die (dg: -s) 

Aenbeiltmaker cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

                         
32 Zie ← BP 1183 f 215v 05 wo 21-11-1403, maning van een erfcijns van 3 pond geld uit dit 
huis. 
33 Zie ← BP 1180 p 471r 09 ma 21-06-1395 (1), Gertrudis dv Ywanus gnd Neve droeg de helft van 
dit huis over aan mr Willelmus Gerijts soen den Haenpiltmaker. 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 304r 04 do 18-03-1406. 

Johannes van Zansich ev Maria dv Petrus Tielkens droegen over aan 

Theodericus zv voornoemde Petrus alle gooederen, die aan hem en zijn 

voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden van Katherina, mv voornoemde 

Maria en ev voornoemde Petrus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van voornoemde Petrus. 

 

-. Solvit. 

Johannes van Zansich maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie 

(dg: quo) Petri Tielkens omnia et singula bona hereditaria et parata sibi 

(dg: de mo) et dicte sue uxori de morte quondam Katherine matris dicte 

Marie uxoris olim dicti Petri successione advoluta et post mortem dicti 

Petri advolvenda hereditarie supportavit Theoderico filio dicti Petri 

promittens super omnia ratam servare. Testes Lu et Heijme datum quinta 

post oculi. 

 

BP 1184 f 304r 05 wo 17-03-1406. 

Gerardus van den Rode zvw Theodericus van den Rode van Waderle verklaarde 

dat Johannes zvw Johannes van den Broec van Leende voldaan heeft aan alle 

beloften en verplichtingen, aan voornoemde Gerardus beloofd en gedaan door 

wijlen voornoemde Johannes van den Broec en zijn zoon Johannes, mbt 

contracten tussen voornoemde Gerardus enerzijds en wijlen Johannes van den 

Broec en zijn zoon Johannes anderzijds overeengekomen. En ook voldaaan 

heeft aan alle aanspraken waarmee voornoemde Gerardus voornoemde wijlen 

Johannes of zijn zoon Johannes kon aanspreken. De brief overhandigen aan 

hem of aan zijn broers Henricus of Theodericus. 

 

Solvit. 

Gerardus van den Rode filius quondam Theoderici van den Rode de Waderle 

palam recognovit sibi per Johannem filium quondam Johannis van den Broec 

de Leende fore satisfactum de (dg: quib) omnibus et singulis 

promissionibus ac obligationibus #?huiusmodi ac aliis quibuscumque# 

factis et promissis dicto Gerardo a dicto quondam Johanne van den Broec 

et Johanne eius filio aut eorum altero scilicet occacione quorumcumque 

contractuum inter predictos Gerardum et Johannem quondam van den Broec et 

Johannem eius filium (dg: a quocumque tempore elapso usque in diem 

presentem) factorum ac convenitorum (dg: ut dicebat clamans inde quitum 

testes) atque ab omnibus impetitionibus quibus mediantibus ipse dictos 

(dg: Johannem aut eius) quondam Johannem aut Johannem eius filium 

impetere posset a quocumque tempore usque in diem presentem clamans inde 

quitum. Testes Johannes et Lu datum 4ta post oculi. Tradatur sibi vel 

(dg: He si) Henrico vel Theoderico sui! fratribus. 

 

BP 1184 f 304r 06 wo 17-03-1406. 

Godefridus van Rode droeg over aan zijn kinderen Gerisius en Arnoldus Rover 

zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 8 pond geld, die Arnoldus van 

Bruggen zvw Gerardus van Bruggen beloofd had aan zijn broer Petrus van 

Bruggen, met Kerstmis te betalen, gaande uit geheel de hoeve, ter plaatse 

gnd op die Dungen, die was van wijlen voornoemde Gerardus en die nu behoort 

aan voornoemde Arnoldus. 

 

Godefridus de Rode usufructum sibi competentem #ut dicebat# in 

hereditario censu octo librarum monete quem Arnoldus de Bruggen filius 

quondam Gerardi de Bruggen promiserat (dg: se dat) super omnia se daturum 

et soluturum Petro de Bruggen suo fratri hereditarie nativitatis Domini 

de toto ac integro manso sito in loco dicto vulgariter op die Dungen qui 

mansus prius fuerat predicti quondam Gerardi scilicet nunc ad prefatum 

pertinet Arnoldum prout in litteris legitime supportavit Gerisio et 

Arnoldo Rover suis liberis promittens super omnia ratam. !Testes Johannes 
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et Lu datum quarta post oculi. 

 

BP 1184 f 304r 07 wo 17-03-1406. 

De broers voornoemde Gerisius en Arnoldus Rover en Godefridus, kv 

voornoemde Godefridus van Rode, verkochten voornoemde cijns aan Gerardus 

van Berze zvw Nijcholaus van Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv 

voornoemde Nijcholaus. 

 

{Verticale haal in linker marge, naast 07, 08 en 09}. 

Dicti Gerisius Arnoldus Rover et Godefridus (dg: li) fratres liberi dicti 

Godefridi de Rode predictum censum hereditarie vendiderunt Gerardo de 

Berze filio quondam Nijcholai de Berze ad opus Ghisenradis sue matris 

relicte dicti quondam Nijcholai supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et (dg: dicti Gode) suorum 

heredum et dicti Godefridi eorum patris deponere. Testes Lu et Heijme 

datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 304r 08 wo 17-03-1406. 

Godefridus van Rode34 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 304r 09 wo 17-03-1406. 

De broers Johannes en Ghisbertum, kv voornoemde Godefridus, en hun 

erfgenamen zullen nimmer rechten op voornoemde cijns doen gelden. Zodra ze 

binnen de stad Den Bosch zijn, zullen ze afstand doen. 

 

Promiserunt insuper super habita et habenda quod ipse Johannem (dg: 

eorum) et Ghisbertum eorum fratres liberis dicti Godefridi #et eorum 

heredes# perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in dicto 

censu habere et eosdem quamcito infra opidum de Busco !facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 304r 10 wo 17-03-1406. 

Voornoemde Gerisius en Arnoldus beloofden aan hun voornoemde vader 

Godefridus, tbv de andere erfgenamen van voornoemde Godefridus, dat elk van 

hen beiden bij de deling van de goederen die voornoemde Godefridus zal 

nalaten zal inbrengen 4 pond geld erfcijns of dat elk van de andere 

erfgenamen datzelfde vooraf zal krijgen. 

 

Dicti Gerisius et Arnoldus promiserunt super omnia dicto Godefrido eorum 

patri ad opus aliorum heredum dicti Godefridi si dicti Gerisius et 

Arnoldus seu #{in linker marge:} alter eorum# ad communem divisionem 

faciendam de bonis que dictus Godefridus in sua morte post se relinquet 

venire voluerint et huiusmodi bona condividere quod (dg: ipsi) tunc 

quilibet eorundem Gerisii et Arnoldi #volens condividere# importabit et 

importare tenebitur quatuor libras (dg: monete here) hereditarii census 

monete antequam huiusmodi bona poterunt seu poterit condividere aut quod 
!cuilibet aliorum heredum tantum prelevabit seu habebit antequam etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 304r 11 wo 17-03-1406. 

Henricus van Ham {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Johannes van) Henricus van (dg: f) Ham. 

 

BP 1184 f 304r 12 do 18-03-1406. 

Henricus Herken zvw Godefridus Grauwe verkocht aan Alardus van Berlikem een 

                         
34 De vader van de verkopers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Rosmalen, naast de plaats gnd dat Caudewater, tussen erfgoed gnd die Scilt 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd die Duijnhalme, (2) een stukje land aldaar, ter plaatse gnd die 

Scilt, tussen erfgoed van de kerk van Nuland enerzijds en Arnoldus 

Kathelinen soen anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen hr Henricus 

Buc priester en met het andere eind aan de plaats gnd Duijnhalm. 

Theodericus die Leeuwe verklaarde geen enkele pacht of recht in het 

voornoemde te hebben, deed afstand van voornoemde pacht en beloofde nimmer 

recht op het voornoemde te doen gelden, waardoor de levering van de pacht 

gehinderd zou kunnen worden. 

 

Henricus Herken filius quondam (dg: Gerardi) #Godefridi# Grauwe 

hereditarie vendidit Alardo de Berlikem hereditariam paccionem trium 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo orto et pecia terre sibi 

adiacente sitis in parrochia de Roesmalen juxta locum dictum dat 

Caudewater inter hereditatem dictam die Scilt ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentem cum uno fine ad locum dictum die Duijnhalme 

atque ex particula terre sita ibidem (dg: inter hereditatem) in loco 

dicto die Scilt inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Kathelinen soen ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem domini quondam Henrici Buc presbitri et cum reliquo fine ad 

locum dictum Duijnhalm ut dicebat (dg: hereditarie ven) promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Quo facto Theodericus die Leeuwe palam recognovit se 

nullam paccionem ac nullum jus in premissis habere et opere Theodericus 

super predicta paccione et jure hereditarie renunciavit promittens super 

omnia ratam servare et numquam jus prosequi ad et supra premissa per quod 

solutio dicte paccionis possit impediri vel differri. Testes Gheel et 

Jacobus datum quinta post oculi. 

 

1184 f.304v. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis marcii die XVIII: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 304v 01 do 18-03-1406. 

Gerardus Onderstal ev Mechtildis dvw Thomas Belijen soen verkocht aan 

Mechtildis dvw Johannes Boert 1 zesterzaad land, in Oss, ter plaatse gnd 

Oestervelt, tussen voornoemde Mechtildis dvw Johannes Boert enerzijds en 

Aleijdis dvw Marselius gnd Zeel Delijen soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan Henricus Wellens en met het andere eind aan Agnes Zeelen. 

 

Gerardus Onderstal maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Thome Belijen soen (dg: peciam terre) unam sextariatam terre 

sitam in parrochia de Os ad locum dictum Oestervelt inter hereditatem 

Mechtildis filie quondam Johannis Boert ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis filie quondam Marselii dicti Zeel Delijen soen ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem (dg: magistri Johannes Mersman) #Henrici 

Wellens# et cum reliquo fine ad hereditatem Agnetis Zeelen in ea 

quantitate qua ibidem sita (dg: sunt) est ut dicebat hereditarie vendidit 

dicte Mechtildi promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lu et Heijme datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 304v 02 do 18-03-1406. 

Johannes van Ghemert beloofde aan Henricus van Achel zvw Ghevardus 15 

Franse kronen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen. 

 

Johannes de Ghemert promisit super omnia Henrico van Achel filio quondam 

Ghevardi XV Vrancrijc cronen ad nativitatis Johannis proxime futurum 
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persolvendos. Testes Dordrecht et Jorden datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 304v 03 do 18-03-1406. 

Arnoldus zvw Elijas die Lesscher ev Conegundis dvw Henricus zvw Johannes 

Smijt verkocht aan Everardus zvw Ludekinus zvw voornoemde Johannes Smijt, 

tbv hem en Johannes, Henricus en Aleijdis, kv voornoemde Ludekinus, een 

stuk land, deels heide en deels akkerland, in Zeelst, ter plaatse gnd 

Hemelrijk, tussen Johannes zvw Johannes Smijt enerzijds en wijlen 

voornoemde Johannes en kv Yda Ludekens anderzijds, belast met 3 penning 

nieuwe cijns en een b-erfpacht van 2½ lopen rogge, maat van Eindhoven. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius (dg: quo) quondam Elije die Lesscher maritus et tutor 

legitimus Conegundis sue uxoris filie quondam Henrici filii quondam 

Johannis Smijt peciam terre partim (dg: terre {met puntjes eronder}) 

merice et partim terre arabilis sitam in parrochia de Zeelst ad locum 

dictum Hemelrijk inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis Smijt 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Johannis et liberorum Yde 

Ludekens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Everardo filio quondam 

Ludekini filii dicti quondam Johannis Smijt ad opus sui et ad opus 

Johannis Henrici et Aleijdis liberorum dicti Ludekini promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis novi 

census et hereditaria paccione duorum et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de Eijndoven exinde (dg: pri) solvendis. Testes Lu et Heijme 

datum quinta post oculi. Tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 304v 04 do 18-03-1406. 

Marselius van der Schueren zvw Johannes Pezegael en Marselius van der 

Schueren zvw Marselius van der Schueren beloofden aan Johannes Daneels soen 

van Vladeracken, gedurende 3 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 11-04-

1406), elk jaar 3 steen vlas en 6 kapoenen met Sint-Remigius te leveren en 

elk jaar 22 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend 

te betalen, een helft met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen. Zou 

als gevolg van onachtzaamheid van eerstgenoemde Marselius voornoemde 

Johannes schade lijden ivm de vorsterij van Nuenen en Wetten, dan zal die 

schade aan voornoemde Johannes worden vergoed. 

 

Marselius van der Schueren filius quondam Johannis Pezegael et Marselius 

van der Schueren filius quondam Marselii van der Schueren promiserunt 

indivisi super omnia se daturos Johanni Daneels soen van Vladeracken ad 

spacium trium annorum !annorum festum (dg: purificationis) #pasche# 

proxime futurum !futurum sine medio sequentium quolibet dictorum trium 

annorum tria steen lini et sex capones Remigii et XXII gulden scilicet IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato mediatim 

Remigii et mediatim pasche et promiserunt super omnia si per negligenciam 

vel incuriam primodicti (dg: Johannis aliqua) Marselii prefato Johanni 

aliqua dampna evenerint in forestaria de (dg: Wet) Nuenen et de Wetten 

quod ipse illa dampna ipsi Johanni restaurabit et ipsum Johannem ab 

huiusmodi dampnis relevabit. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 304v 05 do 18-03-1406. 

Gerisius zv Godefridus van Rode beloofde aan zijn broer Arnoldus Rover 45 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde na maning te 

betalen. De  brief overhandigen aan hun vader Godefridus. 

 

Gerisius filius Godefridi de Rode promisit super omnia Arnoldo Rover suo 

fratri XLV Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel (dg: ad) 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes (dg: datum supra) Lu et Heijm 

datum quinta post oculi. Tradatur littera Godefrido eorum patri. 
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BP 1184 f 304v 06 do 18-03-1406. 

Johannes Loeken van Hees verkocht aan Johannes van Scijnle zvw Johannes van 

Scijnle een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd 

Zochel, tussen de gemeint gnd die Beirct enerzijds en Marselius Wouters 

soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Johannes Loeken (dg: hereditarie vendidit) van Hees hereditarie vendidit 

Johanni de Scijnle filio quondam Johannis de Scijnle heredtariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

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

Hees ad locum dictum Zochel inter communitatem dictam die Beirct ex uno 

et inter hereditatem Marselii Wouters soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. 

 

BP 1184 f 304v 07 do 18-03-1406. 

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

02-02-1407) met 22 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicti spacio pendente cum 

XXII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et cum paccione anni redemptionis et cum arrestadiis si que 

fuerint. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis marcii die XVIII hora. 

 

BP 1184 f 304v 08 do 18-03-1406. 

Johannes Rutghers soen van Griensvenne ev Jutta dvw Henricus van den Laer 

de jongere verkocht aan Engbertus van der Zantvoirt (1) 2 stukken land, in 

Gemonde, (1a) ter plaatse gnd Kriekellere, tussen Rutgherus van Buchoven en 

Gerardus van der Stappen enerzijds en Rijcardus van den Stappen en 

voornoemde Engbertus anderzijds, (1b) ter plaatse gnd die Brake, tussen 

erfgoed gnd Vlasberch enerzijds en kvw Aleijdis Nennen anderzijds, (2) een 

b-erfpacht van 1 lopen rogge, die voornoemde Engbertus van den Zantvoert 

moest leveren aan voornoemde Henricus, belast met ½ oude groot aan de heer 

van Boxtel. Voornoemde koper zal vanaf heden uit het voornoemde leveren aan 

het Geefhuis in Den Bosch 1 lopen rogge b-erfpacht, die voornoemde verkoper 

namens voornoemde Henricus van den Laer aan voornoemd Geefhuis leverde. 

 

Solvit venditor. Solvit emptor 3 grossos. Duplicetur. (dg: Solverunt 

ambo). 

Johannes Rutghers soen van Griensvenne maritus et tutor legitimus Jutte 

sue uxoris filie (dg: Jut) quondam Henrici van den Laer junioris (dg: 

peciam terre sita) duas pecias terre sitas in parrochia de Ghemonden 

quarum una ad locum dictum Kriekellere inter hereditatem Rutgheri van 

Buchoven et Gerardi van der Stappen ex uno et inter hereditatem Rijcardi 

van den Stappen et Engberti van der Zantvoirt ex alio et altera ad locum 

dictum die Brake inter hereditatem dictam Vlasberch ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Aleijdis Nennen ex alio site sunt atque 

hereditariam paccionem unius lopini siliginis quam dictus Engbertus van 

den Zantvoert prefato Henrico solvere tenebatur annuatim ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Engberto promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere #excepto dimidio grosso antiquo 

domino de Bucstel exinde solvendo# tali annexa conditione quod dictus 

emptor exnunc deinceps singulis annis et perpetue (dg: solvet) #solvet# 

ex premissis mense sancti spiritus in Busco (dg: annuatim) unum lopinum 

siliginis hereditarie paccionis quem dictus venditor ex parte et nomine 

dicti Henrici van den Laer predicte mense sancti spiritus #solvere 
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consuevit# sic et taliter quod predicto venditori dampna exinde non 

eveniant in futurum ut ipse emptor sub obligatione premissorum promisit. 

Testes Johannes et Gheel datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 304v 09 do 18-03-1406. 

Henricus Laet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Laet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.305r. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 305r 01 do 18-03-1406. 

Willelmus zvw Gerardus Heijnen soen, zijn zusters Hilla en Gerarda, dvw 

voornoemde Gerardus, en Johannes Gerijts soen ev Mechtildis dvw voornoemde 

Gerardus verkochten aan Elizabeth dvw Willelmus Smeets van Vechel alle 

goederen, die aan hun moeder Bertha wv voornoemde Gerardus gekomen waren na 

overlijden van Nijcholaus van der Hamsfoirt, gelegen onder Veghel, belast 

met de lasten die wijlen voornoemde Nijcholaus eruit had. 

 

-. Solvit. 

Willelmus (dg: Hille) filius quondam Gerardi Heijnen soen Hilla et 

Gerarda eius sorores filie dicti quondam Gerardi cum tutore et Johannes 

Gerijts soen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris #filie 

quondam Gerardi predicti# omnia et singula bona que Berthe matri dictorum 

liberorum relicte quondam Gerardi predicti de morte quondam Nijcholai van 

der Hamsfoirt successione fuerant advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Vechel consistentia sive sita (dg: he) ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Elizabeth filie quondam Willelmi Smeets van 

Vechel promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam Nijcholaus 

exinde solvere consuevit et tenebatur. Testes Dordrecht et Gheel datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 305r 02 do 18-03-1406. 

Theodericus zv Petrus Tielkens van Zeelst gaf uit aan Arnoldus zvw Henricus 

Erevarts soen van Best een beemd, in Oirschot, in de herdgang van Hedel en 

van Oudenhoven, ter plaatse gnd Dreghelaer, rondom tussen de gemeint; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

-. Solvit Ar II boddreger. 

Theodericus filius Petri Tielkens van Zeelst quoddam pratum situm in 

parrochia de Oerscot in pastoria van Hedel et de Audenhoven ad locum 

dictum Dreghelaer inter (dg: he) communitatem circonquaque coadiacentem 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo filio quondam Henrici 

Er#e#varts soen van Best ab eodem hereditarie possidendum pro censu 

domino duci exinde solvendo dando et pro hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio 

purificationis et in Oerscot tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 305r 03 do 18-03-1406. 

Voornoemde Arnoldus zvw Henricus Erevarts soen van Best beloofde aan 

voornoemde Theodericus zv Petrus Tielkens van Zeelst 57½ gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis over 2 

jaar (za 02-02-1409) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Theoderico LVII et dimidium 

gulden IX boddreger vel (dg: XIII) X Vlemsche placken pro quolibet gulden 
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computato a purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 305r 04 do 18-03-1406. 

Voornoemde Arnoldus zvw Henricus Erevarts soen van Best beloofde aan 

voornoemde Theodericus zv Petrus Tielkens van Zeelst gedurende 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (do 02-02-1406), elk jaar 15 lopen rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407). 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Theoderico ad spacium trium annorum festum purificationis proxime 

preteritum sine medio sequentium quolibet eorundem trium annorum XV 

lopinos siliginis mensure de Oerscot purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro et in Oerscot traditurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 305r 05 do 18-03-1406. 

Voornoemde Theodericus zv Petrus Tielkens van Zeelst gaf uit aan Godefridus 

die Cuper zvw Johannes van Beirct een stuk land, in Oirschot, in de 

herdgang van de Kerkhof, naast de waterlaat gnd die Lerpt, tussen 

voornoemde Theodericus enerzijds en Theodericus zvw Henricus Goeswijns 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het gasthuis in Oirschot 

en met het andere eind aan de waterlaat gnd die Lerpt; de uitgifte 

geschiedde voor 1 penning gnd Keulse aan de heer van Peterssem en thans 

voor 8 penningen oude cijns, met Allerheiligen te betalen, en een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren. Verkrijger zal het stuk land omwallen en rondom beplanten. 

 

-. Solvit Godefridus II boddreger. 

Dictus Theodericus peciam terre sitam in parrochia de Oerscot in pastoria 

(dg: va) de Cijmiterio juxta (dg: locum) #aqueductum# dictum die Lerpt 

inter hereditatem (dg: dicti) eiusdem Theoderici ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Henrici Goeswijns ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem hospitalis in Oerscot et cum reliquo fine ad 

aqueductum dictum die Lerpt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Godefrido die Cuper filio quondam Johannis van Beirct (dg: promittens 

super) ab eodem hereditarie possidendam pro uno denario dicto coelsche 

(dg: ex) domino de Peterssem exinde solvendo dando etc atque pro octo 

denariis antiqui census #dandis sibi ab alio omnium sanctorum# et 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerscot danda sibi ab alio purificationis et in Oerscot tradenda ex 

premissis (dg: et aliam) promittens super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et quod ipse predictam 

peciam terre exnunc deinceps !ludabiliter circonvallabit et (dg: in bona) 

circonplantabit et in bona dispositione (dg: de circon) circonvallationis 

et plantationis tenebit (dg: dictis). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 305r 06 do 18-03-1406. 

Andreas van Eerde verkocht aan Petrus van den Yvenlaer zvw Rutgherus van 

den Yvenlaer (1) de helft die volgens erfrecht aan hem behoort in een deel 

van een hofstad, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, aan de 

kant richting het klooster Porta Celi, tussen erfgoed van Johannes van 

Weert enerzijds en het gemene water aldaar anderzijds, welk deel gelegen is 

tussen een deel van de hofstad dat overal 22 voet breed is enerzijds en het 

gemene water aldaar anderzijds, welk deel Henricus zvw Willelmus Hellinc 

gekocht had van Theodericus zv Arnoldus Didden soen en welke helft van het 

deel aan voornoemde Andreas gekomen was na overlijden van zijn zuster 

Hadewigis ev voornoemde Henricus, (2) het vruchtgebruik dat behoort aan 
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Katherina wv voornoemde Henricus, in de andere helft35 van eerstgenoemd 

deel, welk vruchtgebruik voornoemde Andreas verworven36 had van Theodericus 

van den Hoevel de jongere en voornoemde Katherina. 

 

Solvit 3 grossos. 

Andreas van Eerde #medietatem {in linker marge: medietatem} ad se jure 

hereditario spectantem in# quadam parte domistadii siti in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis in latere versus conventum de Porta Celi inter 

hereditatem Johannis de Weert ex uno et inter communem aquam ibidem ex 

alio et que pars sita est inter (dg: jam) partem eiusdem domistadii XXII 

pedatas ubique in latitudine continentem ex uno et inter communem aquam 

ibidem ex alio quam partem Henricus filius quondam Willelmi Hellinc erga 

Theodericum filium Arnoldi Didden soen emendo acquisierat prout in 

litteris et que medietas dicto (dg: Henrico) Andree de morte quondam 

Hadewigis eius sororis uxoris olim Henrici predicti successione fuerat 

advoluta atque usufructum (dg: sibi) #{in linker marge:} Katherine 

relicte dicti quondam Henrici# competentem in reliqua medietate partis 

primodicte (dg: ut) quem usufructum dictus Andreas erga Theodericum van 

den Hoevel juniorem et Katherinam predictam acquisierat ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro van den Yvenlaer filio quondam Rutgheri van 

den Yvenlaer supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 305r 07 do 18-03-1406. 
 Willelmus† Hellinc (*) Katherina. 

1. Heijlwigis. 

2. Yda. 

3. Elizabeth. 

4. Metta (*) Walterus Maes soen van den Nuwenhuijse. 

5. Henricus† (*) Hadewigis sv Andreas van Eerde. 

De gezusters Heijlwigis, Yda en Elizabeth, dvw Willelmus Hellinc, en 

Walterus Maes soen van den Nuwenhuijse ev Metta dvw voornoemde Willelmus 

verkochten aan voornoemde Petrus van den Yvenlaer zvw Rutgherus van den 

Yvenlaer de helft37, die aan hen gekomen was na overlijden van Henricus zvw 

voornoemde Willelmus, in voornoemd deel. 
 

Solvit 3 grossos. 

Heijlwigis Yda et Elizabeth sorores filie quondam Willelmi Hellinc cum 

tutore et Walterus Maes soen van den Nuwenhuijse maritus et tutor 

legitimus (dg: Mech) Mette sue uxoris filie dicti quondam Willelmi 

medietatem ipsis de morte quondam Henrici filii quondam Willelmi predicti 

successione advolutam in parte predicta hereditarie vendiderunt dicto 

Petro (dg: p) supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 305r 08 do 18-03-1406. 

Voornoemde verkopers verkochten aan Bertoldus Heijnen soen het deel dat aan 

hen behoort en na overlijden van Katherina wv Henricus {f.305v} zvw 

voornoemde Willelmus Hellinc zal behoren, in alle kleinodiën, huisraad en 

gebruiksvoorwerpen van wijlen voornoemde Henricus, waarin hij was 

overleden. 

 

#{in linker marge:} Dicti venditores# (dg: dicti fra..s) !par totam 

partem et omne jus eis competentes et post mortem Katherine relicte 

quondam Henrici {vervolg: BP 1184 f 305v 02} 

 

                         
35 Zie → BP 1184 f 305r 07 do 18-03-1406, verkoop van deze helft van het deel volgens 
erfrecht. 
36 Zie ← BP 1184 f 300v 01 do 11-03-1406, overdracht van het vruchtgebruik. 
37 Zie ← BP 1184 f 300v 01 do 11-03-1406, overdracht van het vruchtgebruik in deze helft van 
dit deel. 
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1184 f.305v. 

 sabbato post vocem: zaterdag 22-05-1406. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis marcii die XVIII 

 

BP 1184 f 305v 01 za 22-05-1406. 

Arnoldus Grotart zvw Lambertus van Engelant droeg over aan Theodericus van 

den Hoevel zvw Lambertus het deel dat aan hem behoort en na overlijden van 

Katherina wv Henricus Hellinc alias gnd Werre zal behoren in de 

ondergeschreven huisraad etc. 

 

Arnoldus Grotart filius quondam Lamberti de Engelant totam partem et omne 

jus sibi competentes et post mortem Katherine relicte quondam Henrici 

Hellinc alias dicti Werre competituras in domiciliis etc subscriptis 

hereditarie supportavit Theoderico van den Hoe[ve]l filio quondam 

Lamberti promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 305v 02 do 18-03-1406. 

{Vervolg van BP 1184 f 305r 08}. Solvit. 

filii dicti quondam #Willelmi# Hellinc competituras in omnibus et 

singulis clenodiis domiciliis et utensilibus eiusdem quondam Henrici in 

quibus ipse decessit hereditarie vendiderunt Bertoldo Heijnen soen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia (dg: habita) ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum 

deponere. Testes Johannes et Gheel datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 305v 03 za 22-05-1406. 

Voornoemde Bertoldus droeg voornoemd deel over aan Theodericus van den 

Hoevel de jongere zvw Lambertus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Bertoldus dictas partem et jus hereditarie supportavit Theoderico 

van den Hoevel juniori filio quondam Lamberti promittens super omnia 

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

Gheel datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 305v 04 do 18-03-1406. 

Petrus van den Yvenlaer zvw Rutgherus van den Yvenlaer beloofde aan Andreas 

van Eerde 34 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (do 24-06-1406) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406). 

 

Petrus van den Yvenlaer filius quondam Rutgheri van den Yvenlaer promisit 

super omnia Andree de Eerde (dg: et dicto Bertoldo) XXXIIII gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato mediatim 

Johannis et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 305v 05 do 18-03-1406. 

Albertus zvw Willelmus van Beke ev Margareta dvw Gerlacus van Keeldonc 

droeg over aan Thomas zvw Johannes van der Zantvoert een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker, 

gnd die Riede Acker, in Aarle Beke, welke pacht Godefridus nzv Heijmericus 

van Dordrecht, tbv kv voornoemde Gerlacus door hem verwekt bij zijn vrouw 

Gertrudis dv voornoemde Henricus, gekocht had van Godefridus van der Donc 

van Arle Beke, en welke pacht voornoemde Gertrudis en haar zoon Johannes 

hadden geschonken aan voornoemde Albertus en zijn vrouw Margareta. De brief 

overhandigen aan hem of aan Gerardus Wael. 
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Solvit. 

Albertus filius quondam Willelmi de Beke maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Gerlaci de Keeldonc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis ex agro terre dicto die Riede Acker sito in parrochia de 

Arle Beke quam paccionem Godefridus filius naturalis Heijmerici de 

Dordrecht ad opus liberorum Gerlaci predicti ab ipso et Gertrude eius 

uxore filia dicti Henrici pariter genitorum erga Godefridum van der Donc 

de Arle Beke emendo acquisierat et quam paccionem dicta Gertrudis et 

Johannes eius filius supportaverant Alberto predicto cum predicta 

Margareta eius uxore nomine dotis prout in litteris hereditarie 

#supportavit# Thome filio quondam Johannis van der Zantvoert cum litteris 

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

deponere. Testes datum supra. Tradatur sibi vel (dg: alteri) Gerardo 

Wael. 

 

BP 1184 f 305v 06 do 18-03-1406. 

Albertus zvw Willelmus van Beke ev Margareta dvw Gerlacus van Keeldonc 

droeg over aan Thomas zvw Johannes van der Zantvoert een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Herende te leveren, gaande uit 

een akker, gnd die Mede Acker, in Beek bij Aarle, welke pacht aan Leonius 

zvw Geerlacus van Keeldonc, tbv kv voornoemde Gerlacus door hem verwekt bij 

zijn vrouw Gertrudis dvw Heijmericus van Dordrecht, was verkocht en welke 

pacht aan voornoemde Albertus en Margareta was geschonken door voornoemde 

Gertrudis en haar zoon Johannes. 

 

Solvit. 

Dictus Albertus ut supra hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Herende 

tradendam ex !ex agro terre dicto die Mede Acker sito in parrochia de 

Beke prope Arle (dg: que) venditam Leonio filio quondam Geerlaci de 

Keeldonc ad opus liberorum ipsius Gerlaci (dg: ?om) ab ipso et Gertrude 

eius uxore filia quondam Heijmerici de Dordrecht pariter genitorum et 

supportatam dicto Alberto cum dicta Margareta #{in linker marge:} a 

Gertrude et Johanne eius filio# (dg: ad) nomine dotis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Thome promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 305v 07 do 18-03-1406. 

Luijtgardis dvw Henricus Wijtman wv Petrus Gobels droeg over aan Johannes 

van Baerle, tbv Elizabeth ndv voornoemde Luijtgardis, bij haar verwekt door 

Willelmus van Haren, 10 lopen rogge b-erfpacht, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Oisterwijk te leveren, aan Henricus van Eel, tbv voornoemde 

Luijtgardis, overgedragen door Engbertus zvw Reijmboldus Lambrechts soen 

van Waelwijc. Zou voornoemde Elizabeth overlijden zonder wettig nageslacht 

dan gaat de pacht naar Gerardus nzv voornoemde Luijtgardis en Willelmus, of 

naar zijn wettig nageslacht. Zouden echter beiden overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat de pacht naar de naaste erfgenamen van voornoemde 

Luijtgardis. De brief overhandigen aan Luijtgardis en niet aan de ander. 

 

Solvit. 

Luijtgardis filia quondam Henrici Wijtman relicta quondam Petri Gobels 

cum tutore X (dg: modios s) lopinos siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Oesterwijc #solvendos hereditarie purificationis et in 

Oesterwijc tradendos supportatos Henrico de Eel ad opus dicte# (dg: 

supportatos) dicte Luijtgardi! ab Engberto filio quondam Reijmboldi 

Lambrechts soen de Waelwijc prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni van Baerle ad opus Elizabeth filie naturalis dicte Luijtgardis ab 

ipsa et (dg: dicto) Willelmo de Haren pariter genite cum litteris et jure 

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

obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum deponere tali 
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annexa conditione si dicta (dg: a) Elizabeth decesserit absque prole 

legitima quod tunc (dg: per) predicta paccio statim post ipsius Elizabeth 

decessum ad Gerardum filium naturalem dictorum Luijtgardis et Willelmi 

(dg: hereditarie) aut eius prolem legitimam hereditarie devolvendam! si 

autem ambo decesserint (dg: quod tu) absque prole legitima quod tunc ad 

proximores heredes dicte Luijtgardis devolvetur. Testes datum supra. 

Tradatur littera Luijtgardi et non alteri. 

 

BP 1184 f 305v 08 do 18-03-1406. 

Mechtildis wv Johannes Vannarts en haar kinderen Franco en Willelmus 

verkochten aan Johannes Boen van Beilver een stuk land, gnd Valcs Hof, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen wijlen Petrus van Krekelhoven 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen 

voornoemde Petrus, belast met een b-erfcijns van 10 schelling paijment. 

 

Solvit II boddreger. 

(dg: Franco et W) Mechtildis relicta quondam Johannis Vannarts #cum 

tutore# Franco et Willelmus eius liberi (dg: cum tutore peciam) peciam 

terre dictam Valcs Hof sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem (dg: Henrici) quondam Petri van Krekelhoven ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti quondam Petri ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Boen van (dg: He) Beilver promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu (dg: X 

solidorum q) X solidorum pagamenti exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 305v 09 do 18-03-1406. 

Jordanus Vos zv Godefridus Vos van Beilver verkocht aan Gerardus van Halle 

zvw Johannes Gerijts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Noertbroec, tussen Godefridus bv voornoemde 

verkoper enerzijds en Paulus van Essche anderzijds. Voornoemde verkoper en 

met hem zijn broer Johannes zv voornoemde Godefridus Vos beloofden lasten 

af te handelen, uitgezonderd de hertogencijns. 

 

Jordanus Vos filius Godefridi Vos van Beilver hereditarie vendidit 

Gerardo van Halle filio quondam Johannis Gerijts soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

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

Vucht sancti Petri ad locum dictum Noertbroec inter hereditatem Godefridi 

fratris dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Pauli van Essche ex 

alio ut dicebat promittentes et cum eo Johannes eius frater filius dicti 

(dg: quondam) Godefridi Vos indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 305v 10 do 18-03-1406. 

En zij, of een van hen beiden, kunnen terugkopen gedurende drie jaar, met 

25 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van Walterus Colen soen en Johannes Sparre. 

 

Et poterint redimere ipsi vel eorum alter ad spacium trium annorum 

proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum XXV Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera 

anno CCCCmo sexto mensis marcii die XVIII hora completorum presentibus 

Waltero Colen soen et (dg: Theoderico) Johanne Sparre. 

 


