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1184 f.306r. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis marcii die XVIII: donderdag 18-03-1406. 

 

BP 1184 f 306r 01 do 18-03-1406. 

Johannes van Dordrecht, Jordanus zv Arnoldus Tielkini, Theodericus Lu, 

Lucas van Erpe, Egidius van Gheel, Henricus Heijme en Jacobus van 

Vladeracken. 

 

Johannes de Dordrecht Jordanus filius Arnoldi Tielkini Theodericus Lu 

(dg: Egidius de Ghe) Lucas de Erpe Egidius de Gheel Henricus Heijme et 

Jacobus de Vladeracken. 

 

BP 1184 f 306r 02 do 18-03-1406. 

De broers Walterus en Johannes, kvw Petrus Rademaker van Helvoert, 

verkochten aan Erardus zvw Erardus Wouters soen een n-erfpacht van ½ mud 

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

huis en tuin, in Helvoirt, tussen Metta Berkelmans enerzijds en Johannes 

Bije anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan Laurencius Claes 

soen, reeds belast met een b-erfcijns aan het klooster van Sint-Truiden in 

Leuven en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan kvw Walterus Claes soen. 

 

-. 

Walterus et Johannes fratres liberi quondam Petri Rademaker van Helvoert 

hereditarie vendiderunt Erardo filio quondam Erardi Wouters soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia) domo et 

orto sitis in parrochia de Helvoert (dg: a) inter hereditatem Mette 

Berkelmans ex uno et inter hereditatem Johannis Bije ex alio tendentibus 

a communi platea ad hereditatem Laurencii Claes soen ut dicebant 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu conventui sancte Gertrudis 

Lovaniensis et hereditaria paccione unius modii siliginis liberis quondam 

Walteri Claes soen exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Gheel datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 306r 03 do 18-03-1406. 

En zij, of een van hen beiden, kunnen terugkopen gedurende 4 jaar met 11 

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 Johannes Sparre en Walterus Colen soen. 

 

Et poterint redimere ipsi vel eorum alter ad spacium (dg: trium) 

#quatuor# annorum (dg: festum) proxime futurorum semper dicto spacio 

pendente cum XI 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 XVIII hora #completorum# presentibus Johanne Sparre et (dg: The) 

Waltero Colen soen. 

 

BP 1184 f 306r 04 do 18-03-1406. 

Johannes van Heze zv Nijcholaus van Heze en Lambertus van den Laer 

beloofden aan Godefridus Haengrave van Hasselt 12 aam raapolie met Sint-

Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1406) te leveren in 12 vaten van 100 

kwarten per vat. De brief overhandigen aan hem of aan Johannes van Achel. 

 

Solvit. -. 

Johannes van Heze filius Nijcholai van Heze (dg: pro) et Lambertus van 

den Laer promiserunt indivisi super omnia Godefrido Haengrave van Hasselt 

XII amas #boni et laudabilis# olei raparum in duodecim vasis quorum 
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quodlibet centum quartas continebit deliberandas ad Bartholomei proxime 

futurum persolvendas (dg: et dicto). Testes datum supra. Tradatur sibi 

vel Johanni de Achel. 

 

BP 1184 f 306r 05 do 18-03-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306r 06 do 18-03-1406. 

Johannes van Tuijl nzvw Johannes van Tuijl en Godefridus van Zanbeke ev 

Hilla ndvw voornoemde Johannes verkochten aan Wautgherus zvw Wautgherus 

Ghisellen soen een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd Bodicrot, tussen 

eerstgenoemde Wautgherus enerzijds en Johannes die Kremer anderzijds, welk 

stuk land behoorde aan Agnetes van Hezewijc. 

 

Johannes van Tuijl filius #naturalis# quondam Johannis van Tuijl et 

Godefridus de Zanbeke maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie 

naturalis dicti quondam Johannis peciam terre sitam in parrochia de Hees 

ad locum dictum Bodicrot inter hereditatem Wautgheri #filii quondam 

Wautgheri# Ghisellen soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Kremer 

ex alio que pecia terre ad Agnetem de Hezewijc pertinere consuevit ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Wautghero promittens! (dg: super 

omnia) indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: exc). 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306r 07 do 18-03-1406. 

Willelmus Ricarts soen ev Elizabeth dvw Johannes van Boege verkocht aan 

Johannes zvw Johannes van Boege een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd 

Ellinc, ter plaatse gnd Hulsacker, tussen erfgoed van de heer van Helmond 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Solvit II boddreger. 

Willelmus (dg: Y) Ricarts soen maritus et tuutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis van Boege peciam terre sitam in parrochia 

de Dijnther ad locum dictum Ellinc #in loco dicto Hulsacker {in linker 

marge: Hulsacker}# inter hereditatem domini de Helmont ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Johannis van Boege promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306r 08 do 18-03-1406. 

Johannes van Heze ev Cristina dvw Theodericus van Dijest droeg over aan 

Lambertus van den Laer een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, aan 

Truda wv Marselius van Puppel (dg: grootmoeder van voornoemde Cristina) 

verkocht door Baudewinus van Zelant. 

 

Solvit. 

Johannes van Heze maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam Theoderici de Dijest hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco venditam Trude relicte quondam 

Marselii de Puppel a Baudewino de Zelant (dg: prout in litteris avie olim 

dicte Cristine) prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto van 

den Laer cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte Trude et suorum 

heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306r 09 do 18-03-1406. 

Voornoemde Johannes zv Nijcholaus van Heze droeg over aan voornoemde 
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Lambertus van den Laer een huis1 en erf, in Den Bosch, aan de Gorterstraat, 

tussen een gemene straat enerzijds en erfgoed van Theodericus van Os 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes filius Nijcholai van Heze domum et aream sitam in Busco 

ad vicum dictum Gorterstraet inter communem vicum ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van Os ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Lamberto promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306r 10 do 18-03-1406. 

Willelmus Rijcarts soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis van Boege (dg: peciam terre) terciam partem ad se 

spectantem in pecia terre dicta Godekens Acker sita in parrochia de 

Dijnther ad locum dictum Hulsacker inter hereditatem domini de Helmont ex 

utroque (verbeterd uit: uno) et #latere coadiacentem# (dg: inter 

hereditatem Yde filie dicti quondam Johannis van Boege ex alio) scilicet 

illam (dg: peciam) terciam partem que sita est versus vicum dictum 

Ellincstraet inter hereditatem domini de Helmont ex uno et inter (dg: 

hereditatem Y) unam terciam partem ad Ydam filiam dicti quondam Johannis 

van Boege spectantem pecie terre predicte #ex alio# ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo van Bernheze ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc et pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et (dg: in) supra peciam terre predictam tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

Solverunt ambo. 

Willelmus Rijcarts soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis van Boege (dg: peciam terre) terciam partem ad se 

spectantem in pecia terre dicta Godekens Acker sita in parrochia de 

Dijnther ad locum dictum Hulsacker inter hereditatem domini de Helmont ex 

utroque (verbeterd uit: uno) et #latere coadiacentem# (dg: inter 

hereditatem Yde filie dicti quondam Johannis van Boege ex alio) scilicet 

illam (dg: peciam) terciam partem que sita est versus vicum dictum 

Ellincstraet inter hereditatem domini de Helmont ex uno et inter (dg: 

hereditatem Y) unam terciam partem ad Ydam filiam dicti quondam Johannis 

van Boege spectantem pecie terre predicte #ex alio# ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo van Bernheze ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc et pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et (dg: in) supra peciam terre predictam tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.306v. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 sabbato post oculi: zaterdag 20-03-1406. 

 

BP 1184 f 306v 01 do 18-03-1406. 

De broers Marselius, Johannes en Henricus, kvw Willelmus die Hoel, 

beloofden aan Johannes zvw Ghibo Denkens soen 20½ mud haver, op twee 

plakken na de beste, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-

1406) te leveren. 

 

Marselius Johannes et Henricus fratres liberi quondam Willelmi die Hoel 

promiserunt indivisi super omnia #habita et habenda# Johanni filio 

                         
1 Zie ← BP 1181 p 578v 08 do 11-12-1399, aankoop van het huis. 
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quondam Gibonis Denkens soen XX et dimidium modios avene in twe placken 

na der besten (dg: ad) mensure de Busco ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Gheel datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 306v 02 do 18-03-1406. 

Walterus Arken soen droeg over aan Theodericus zv Petrus Tielkens van 

Zeelst een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd dat Marsselaer, in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen kinderen gnd Mons Kijnderen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd Bijvinc, met de helft van de sloot aan dit einde, welk huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen voornoemde Walterus in cijns verkregen had van 

Danijel van Vlierden, belast met 5 oude groten grondcijns en een b-erfcijns 

van 10 oude schilden aan erfg vw voornoemde Danijel. 

 

Duplicetur. Solvit Walterus. 

Walterus Arken soen domum ortum et hereditates sibi adiacentes (dg: sit) 

dictos communiter dat Marsselaer sitos in parrochia de Oerscot in 

pastoria de Arle inter hereditatem liberorum dictorum Mons Kijnderen ex 

uno et inter communitatem ex alio tendentes cum uno fine ad locum dictum 

(dg: Bijv) Bijvinc cum medietate fossati siti ad eundem finem quos domum 

ortum et hereditates sibi adiacentes dictus Walterus erga Danijelem de 

Vlierden ad censum acquisierat (dg: prout in litteris) ut dicebat 

hereditarie (dg: ven) #supportavit# Theoderico filio Petri Tielkens de 

Zeelst promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque grossis antiquis fundi et hereditario censu X 

aude scilde heredibus quondam Danijelis predicti exinde solvendis et quos 

census predictos antedictus Theodericus exnunc deinceps singulis annis et 

perpetue terminis ad hoc debitis et consuetis taliter dabit et solvet ex 

premissis quod nec dicto venditori nec ad et supra quecumque bona eiusdem 

venditoris !exinde eveniant in futurum ut ipse super habita et habenda 

promisit venditori predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306v 03 za 20-03-1406. 

Arnoldus zvw Henricus Moelner verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus filius (dg: he) quondam Henrici Moelner prebuit et reportavit. 

Testes Dordrecht et (dg: Ghee) Jorden datum sabbato post oculi. 

 

BP 1184 f 306v 04 do 18-03-1406. 

Henricus zvw Nijcholaus zvw Adam van de Kerkhof verkocht aan Johannes zvw 

Theodericus van der Weijden van Os een b-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Nijcholaus 

verkocht door voornoemde Theodericus van der Weijden, welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Nijcholai (dg: Daems soen van der) filii quondam 

Ade de (dg: Cijmi) Cijmitherio hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco (dg: v) solvendam hereditarie purificationis 

venditam dicto quondam Nijcholao a Theoderico van der Weijden de Os prout 

in litteris quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Theoderici van der Weijden predicto 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia (dg: s) ratam 

servare et obligationem !et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Nijcholai (dg: s) et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 306v 05 do 18-03-1406. 

Godefridus Poijnenborch vernaderde in aanwezigheid van Walterus van den Loo 

zv Johannes van den Loo 2 stukken land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 
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Udenhout, welke 2 stukken land voornoemde Walterus gekocht had van de 

broers Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus van den 

Berge, en Bela dv Hubertus Carnauwe. Walterus week. En Godefridus droeg 

over aan voornoemde Walterus. 

 

Solvit sex grossos. {Inktvlek mogelijk door: duplicetur}. 

(dg: Godefridus Poijnenb) Godefridus Poijnenborch in presentia Walteri 

van den Loo filii (dg: quondam) Johannis van den Loo prebuit ad 

redimendum duas pecias terre sitas in parrochia de (dg: Udenhout) 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout quas duas pecias terre dictus 

Walterus erga Johannem Petrum Gobelinum et Henricum fratres liberos 

quondam Gobelini van den Berge et Belam filiam (dg: quo) Huberti Carnauwe 

emendo acquisierat !acquisierat (dg: v) ut dicebat Walterus cessit et 

Godefridus supportavit Waltero predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306v 06 do 18-03-1406. 

Tielmannus zvw Johannes Stevens soen verkocht aan Petrus zvw Henricus 

Grieten soen van Orthen 1½ hont land, in de dingbank van Empel, ter plaatse 

gnd die Haer, tussen erfgoed van de kerk van Empel enerzijds en wijlen Adam 

Kathelinen soen anderzijds, belast met waterlaten, sloten en sluizen die 

erbij horen. 

 

Solvit. 

Tielmannus filius quondam Johannis Stevens soen (dg: maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam) unum et dimidium hont terre 

sita in (dg: parrochia) jurisdictione de Empel ad locum dictum die Haer 

inter hereditatem (dg: Theoderici) ecclesie van Empel ex uno et inter 

hereditatem quondam Ade Kathelinen soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam 

Henrici Grieten soen van Orthen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus et fossatis et slusis ad 

ipsam spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306v 07 do 18-03-1406. 

Johannes Gerijts soen droeg over aan Johannes Mijchiels soen een hofstad, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tusssen de osendrup van het huis van 

Egidius Zecker enerzijds en erfgoed van Henricus Godevarts anderzijds, aan 

voornoemde Johannes in cijns uitgegeven2 door voornoemde Egidius, met de 

gebouwen die erop staan, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes Gerijts soen domistadium situm in Busco ad vicum dictum Huls 

inter stillicidium domus Egidii Zecker ex uno et inter hereditatem 

Henrici Godevarts (dg: soen) ex alio !ex alio datum ad censum dicto 

Johanni ab Egidio predicto prout in litteris #simul cum edificiis in 

eodem consistentibus# hereditarie suppportavit Johanni Mijchiels soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationnem ex 

parte sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 306v 08 do 18-03-1406. 

Voornoemde Johannes Mijchiels soen beloofde aan voornoemde Johannes Gerijts 

soen 8 Hollandse gulden, geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Jan (do 24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406). 

 

(dg: Walterus) Dictus Johannes Mijchiels soen promisit super omnia dicto 

Johanni Gerijts soen octo Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 264r 09 ma 27-06-1390, uitgifte van de hofstad. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 306v 09 do 18-03-1406. 

Walterus Coelen soen van Bucstel enerzijds en Henricus Bloijs en Mathias zv 

Petrus Ruijter, meesters of provisores van de armen in Mijerfelt, 

anderzijds maakten een erfdeling van een beemd, in Mijerfelt, ter plaatse 

gnd het Gemeijn Broec, tussen de gemeint enerzijds en een erfgoed van het 

huis van Postel anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met 

het andere eind aan het water gnd die Dommel. 

Voornoemde Walterus kreeg de bovenste helft of iets meer van voornoemde 

{f.307r} beemd, te weten de helft direct naast voornoemde gemeint, zoals 

afgepaald, waarbij de beemd overdwars werd verdeeld. 

 

Walterus Coelen soen van Bucstel ex una parte et Henricus Bloijs et 

Mathias filius (dg: quondam) Petri Ruijter magistri (dg: fabrice 

ecclesie) sue provisores pauperum pro tempore decumbentium ac venientium 

in parrochia de Mijerfelt ex parte et nomine eorundem (dg: provisorum) 

#pauperum# ex altera parte palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quodam prato sito in parrochia de Mijerfelt ad locum 

dictum tGemeijn Broec inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

domus de Postula ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad aquam dictam !Dommel ut dicebant mediante qua divisione 

(dg: una) #superior# medietas #vel modicum (dg: minus) plus# dicti 

 

1184 f.307r. 

 quinta post oculi: donderdag 18-03-1406. 

 sexta post oculi: vrijdag 19-03-1406. 

 

BP 1184 f 307r 01 do 18-03-1406. 

prati (dg: scilicet) silicet illa medietas que sitas! est (dg: v..) 

contigue juxta communitatem predictam prout huiusmodi medietas (dg: ..) 

et modicum plus ibidem limitata est et palata #scilicet dividendo dictum 

pratum in transverso quod exponetur overdwers# ut dicebant predicto 

Waltero cessit in partem ut alii recognoverunt super qua medietate et 

jure etc promittentes sub obligatione #omnium bonorum# pauperum 

predictorum ratam servare. 

 

BP 1184 f 307r 02 do 18-03-1406. 

Voornoemde armen van Mijerfelt kregen de onderste helft of iets minder van 

voornoemde beemd, te weten de helft naast voornoemd water gnd die Dommel, 

zoals afgepaald, met recht van weg om het hooi af te voeren en anders niet 

over de helft die ten deel viel aan voornoemde Walterus. 

 

Solverunt pauperes. 

Et mediante qua divisione inferior medietas #et modicum minus# dicti 

prati scilicet illa medietas #et modicum minus# que sita est contigue 

juxta predictam aquam die Dommel vocatam prout ibidem limitata est et 

palata ut dicebant (dg: predi) simul cum jure viandi cum feno in 

huiusmodi medietate crescente pro tempore per medietatem eiusdem prati ad 

dictum Walterum spectantem tempore quo fenum (dg: ?d) ex huiusmodi 

medietate inferiori deducendum et non alias predictis pauperibus cessit 

in partem ut alter etc super etc. promittens super omnia ratam servare. 

Testes Johannes et Gheel datum quinta post oculi. 

 

BP 1184 f 307r 03 do 18-03-1406. 

Voornoemde Walterus Coelen soen van Bucstel droeg over aan voornoemde 

Henricus Bloijs en Mathias zv Petrus Ruijter, als meesters of provisores 

van de armen in Mijerfelt, (1) een huis en tuin, in Mijerfelt, ter plaatse 

gnd Hesboc, tussen voornoemde Walterus enerzijds en Walterus van Eijndoven 

anderzijds, welk huis en erf Conegundis Godekens bezat, (2) een b-erfpacht 

van 4 lopen rogge en 1 lopen raapzaad, die voornoemde Walterus eruit 
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beurde. De eigenaars van voornoemd huis en tuin zullen hierop niet meer dan 

3 hoenderen houden. 

 

Solvit. 

Dictus Walterus (dg: d) domum et ortum sitos in parrochia de Mijerfelt 

(dg: ad inter he) ad locum dictum Hesboc inter hereditatem dicti Walteri 

ex uno et inter hereditatem Walteri van Eijndoven ex alio quam domum et 

aream Conegundis Godekens possidere consuevit atque hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis et unius lopini seminis raparum 

quam ipse Walterus exinde solvendam habuit hereditarie supportavit 

Henrico Bloijs et Mathie predictis ad opus pauperum predictorum 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: exceptis) hoc adiuncto quod possessores pro tempore 

dictorum domus et orti non tenebunt nec tenere poterunt plures pulos! 

quam tres supra eosdem domum et ortum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307r 04 do 18-03-1406. 

Hermannus Lambrechts soen van Zochel beloofde aan Jacobus van Gheel zv 

Egidius 16 lichte schilden en 11 gemene plakken met ’s Heren Hemelvaart 

aanstaande (do 20-05-1406) te betalen. 

 

Hermannus Lambrechts soen van (dg: den) Zochel promisit super omnia 

#Jacobo de Gheel filio Egidii# XVI licht scilde et XI gemeijn placken ad 

(dg: ascensis) ascensionis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 307r 05 do 18-03-1406. 

(dg: Johannes eertijds krecht). 

 

(dg: Johannes famulus dudum). 

 

BP 1184 f 307r 06 do 18-03-1406. 

Henricus Kijtsart ev Elizabeth dvw Johannes Vrieze zvw Henricus Vrieze van 

Os verkocht aan Henricus Vilt zvw Henricus Vilt van Ussen 7 hont land van 

wijlen voornoemde Johannes Vrieze, in Oss, ter plaatse gnd die Gemeijnt, op 

de plaats gnd Ussen, ter plaatse gnd die Kerchoefsche Hoeve, tussen wijlen 

Arnoldus Blomelinc enerzijds en wijlen Henricus Ridder anderzijds. 

 

Henricus Kijtsart maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Vrieze filii quondam Henrici Vrieze van Os septem hont 

terre (dg: s) dicti quondam Johannis Vrieze sita in parrochia de Os ad 

locum dictum die Gemeijnt (dg: in) supra locum dictum Ussen in loco dicto 

die Kerchoefsche Hoeve inter hereditatem quondam Arnoldi Blomelinc ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici Ridder ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: Vlt) Vilt 

filio quondam Henrici Vilt van Ussen promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307r 07 vr 19-03-1406. 

Willelmus van Uutwijc verkocht aan Theodericus molenaar wettige zvw 

Hermannus Moelner van Vucht 3 bunder beemd met hun sloten, in Oirschot, in 

de herdgang van Spoordonk, ter plaatse gnd Beverdonc, tussen Henricus van 

Audenhoven enerzijds en Arnoldus zvw Henricus Ghenen anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint, zoals ze behoorden aan wijlen hr Jordanus 

Brant, belast met 3 oude groten hertogencijns. Johannes nzvw Johannes Oem 

van Buchoven en Bernardus gewantsnijder deden afstand. Opstellen in 2 

brieven. 

 

Ponetur in duabus. 

Willelmus de Wtwijc tria bonaria prati #cum suis fossatis# sita in 

parrochia de Oerscot in pastoria van Spoerdonc (dg: inter hereditatem 
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Henrici de Audenhoven ex uno et) ad locum dictum Beverdonc inter 

hereditatem Henrici van Audenhoven ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

filii quondam Henrici Ghenen ex alio tendentia cum uno fine ad 

communitatem (dg: et) in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad (dg: 

predictum quon) dominum quondam Jordanum Brant pertinere consueverant ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico (dg: mi) multori filio #legitimo# 

quondam Hermanni Moelner van Vucht promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis 

antiquis domino duci exinde solvendis. Quo facto Johannes filius 

naturalis quondam Johannis Oem de Buchoven et Bernardus Huge (dg: super 

q) pannicida super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare. Testes Jorden et 

Gheel datum sexta post oculi. 

 

BP 1184 f 307r 08 vr 19-03-1406. 

Johannes van der Dussen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge}. 

Johannes van der Dussen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307r 09 vr 19-03-1406. 

Theodericus zv Petrus Tielkens van Zeelst droeg over aan Willelmus van 

Uijtwijc een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, die voornoemde 

Willelmus met Lichtmis in Oirschot aan hem moet leveren, gaande uit (1) 

alle erfgoederen van wijlen Arnoldus Heijnen soen waarop Johannes zvw 

voornoemde Arnoldus woonde, in Oirschot, in de herdgang van den Kerkhoven, 

tussen voornoemde Willelmus enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

stuk beemd, gnd die Moest, in Oirschot, in de herdgang van den Kerkhoven. 

 

Theodericus filius Petri Tielkens de Zeelst hereditariam paccionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de Oerscot (dg: so) quam Willelmus de 

Uijtwijc sibi solvere tenetur hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus quondam Arnoldi Heijnen 

soen et in quibus Johannes filius eiusdem quondam Arnoldi commorari 

consuevit sitis in parrochia de Oerscot in pastoria van den Kerchove 

inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter communitatem ex alio 

atque ex pecia prati dicta die Moest sita in parrochia et pastoria 

predictis prout in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307r 10 vr 19-03-1406. 

Theodericus molenaar wettige zvw Hermannus Moelner van Vucht beloofde aan 

Theodericus zv Petrus Tielkens van Zeelst 170 gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis over twee jaar (za 02-

02-1409) te betalen, en gedurende de drie komende jaren, elk jaar met 

Lichtmis, in Oirschot 4 mud rogge, maat van Oirschot, te leveren. Opstellen 

in 2 brieven. 

 

Ponetur in duabus. 

Theodericus (dg: fi) multor filius legitimus quondam Hermanni Moelner van 

Vucht promisit super omnia Theoderico filio Petri Tielkens de Zeelst 

centum et LXX gulden IX boddreger vel X Vlemsche plaken pro quolibet 

gulden computato a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos et quod ipse solvet dicto Theoderico ad spacium (dg: duo 

dicto Th) trium annorum proxime futurorum quolibet dictorum trium annorum 

quatuor modios siliginis mensure de Oerscot purificationis et in Oerscot 

tradendam. Testes datum supra. 

 

1184 f.307v. 

 sexta post oculi: vrijdag 19-03-1406. 
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 quarta post palmarum: woensdag 07-04-1406.  

 

BP 1184 f 307v 01 vr 19-03-1406. 

Elijas van den Wijel zvw Jacobus van den Wijel verkocht aan Ghibo zvw 

Johannes Everaets soen van Hijntham een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, gnd het 

Goet te Neijnsel, van wijlen voornoemde Jacobus, nu aan voornoemde verkoper 

behorend, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel, reeds belast met (1) 

9 oude groten, (2) 1 mud rogge, (3) 1 mud gerst. 

 

Elijas van den Wijel filius quondam Jacobi van den Wijel hereditarie 

vendidit Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen van Hijntham 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam ex quodam 

manso dicto tGoet te Neijnsel dicti quondam Jacobi nunc ad predictum 

venditorem spectante sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Neijnsel atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: he) 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis novem grossis antiquis et uno modio siliginis et uno 

modio ordei exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden 

et Gheel datum sexta post oculi. 

 

BP 1184 f 307v 02 vr 19-03-1406. 

Jacobus van Wijel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Wijel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307v 03 vr 19-03-1406. 

Jacobus van den Wijel, Johannes van Best, Bartholomeus Spijerinc, Jacobus 

Goes, Anselmus zvw Goeswinus van Best, Johannes van Coelen, Reijnerus zvw 

Reijnerus Willems en mr Johannes van Best deden tbv voornoemde Ghibo 

afstand van voornoemde erfpacht. Ze beloofden, gescheiden, nimmer rechten 

hierop te doen gelden mbv brieven en beloften aan hen door voornoemde 

Elijas van den Wijel zvw Jacobus van den Wijel gegeven of gedaan, waardoor 

de levering van de pacht zou kunnen worden gehinderd. 

 

Jacobus van den Wijel Johannes de Best Bartholomeus Spijerinc (dg: Anse) 

Jacobus Goes Anselmus filius quondam #Goeswini de Best# Johannes van 

Coelen Reijnerus filius quondam Reijneri Willems et magister Johannes de 

Best super predicta paccione et jure ad opus dicti Ghibonis hereditarie 

renunciaverunt promittentes divisi scilicet quis eorum pro se super omnia 

ratam servare et (dg: e) numquam jus petere vel prosequi #ad et supra 

premissa# (dg: a..) mediantibus quibuscumque litteris et promissionibus 

eis seu eorum alteri per predictum Elijam (dg: factis) datis et factis 

per quod solutio dicte paccionis possit impediri vel differri quovis 

modo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307v 04 vr 19-03-1406. 

Jacobus van Wijel deed tbv voornoemde Elijas van den Wijel zvw Jacobus van 

den Wijel afstand van de feodale goederen van wijlen Jacobus van den Wijel, 

gelegen onder Sint-Oedenrode, waarin wijlen voornoemde Jacobus was 

overleden. Binnen een jaar zal hij, op verzoek van voornoemde Elijas, hem 

hierin bevestigen voor heer en hof van wie die goederen in leen afhangen. 

 

Jacobus de Wijel super omnibus et singulis bonis feodalibus quondam 

Jacobi van den Wijel infra parrochiam de Rode sancte Ode situatis in 

quibus ipse quondam Jacobus decessit et super jure ad opus ipsius Elije 

hereditarie renunciavit promittens super omnia quod ipse infra annum 

datam presentium sine medio sequentium ad requestam dicti Elije ipsum 

Elijam in predictis bonis inponet et instituet coram domino feodi et eius 
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curia a quibus huiusmodi bona dependent in feodum quod illud dicto Elije 

erit firmum (?dg: scilicet) postquam ipsum Elijam firmaverit quod tunc 

dictus Jacobus de premissis erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307v 05 vr 19-03-1406. 

Willelmus van Broechoven schout in Oisterwijk en Elijas van den Wijel 

beloofden aan Bartholomeus Spijerinc, tbv Johannes van der Dussen schout in 

Den Bosch, elk jaar zolang voornoemde Willelmus schout in Oisterwijk zal 

zijn aan de graaf van Marcka 50 gulden peter te betalen in afkorting van 

een b-erfrente die de hertogin van Brabant moet betalen aan de graaf van 

Marck en voorts ¼ deel te betalen van de lijfrenten die de stad Den Bosch 

verschuldigd is mbt de villa en villicatio van Oisterwijk. 

 

Willelmus de Broechoven scultetus in Oesterwijc et Elijas van den Wijel 

promiserunt indivisi super omnia Bartholomeo Spijerinc ad opus Johannis 

van der Dussen sculteti in Busco quod ipse Willelmus solvet singulis 

annis quamdiu fuerit scultetus in Oesterwijc !solvet comiti de Marcka L 

gulden peter in abbreviationem hereditarii redditus quem domina nostra 

ducissa solvere tenetur comiti de Marck atque quartam partem vitalium 

pensionum quas opidum de Busco solvere tenetur occacione ville et 

villicationis de Oesterwijc taliter dabit et solvet quod predicto Johanni 

et eius condebitoribus ac opido de Busco et eius subditis dampna exinde 

non eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307v 06 vr 19-03-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 307v 07 wo 07-04-1406.  

Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes, dvw Gerardus van Berze en wv 

Henricus van Amerzoijen, droegen over aan Gerardus en Agnes, kv voornoemde 

Agnes en wijlen Henricus van Amerzoijen, (1) het vruchtgebruik dat aan 

eerstgenoemde Agnes behoort in een kamp, 6 morgen 1 hont 25 roeden groot, 

gelegen voor Engelen, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welk kamp wijlen voornoemde Gerardus gekocht had van de stad 

Den Bosch, (2) het vruchtgebruik dat eerstgenoemde Agnes heeft in de helft 

van het tweede kamp, gelegen naast de plaats gnd die Oethersche Donc, 

tussen een kamp van Johannes zv Johannes van den Berge van Dommellen 

enerzijds en Egidius Wouters soen en de zijnen anderzijds, welk kamp 

Henricus zvw Henricus Matheeus, tbv hem en voornoemde Gerardus van Berze, 

gekocht had van Willelmus zvw Bodo van Tiela. 

 

Henricus de Beke maritus legitimus Agnetis sue uxoris (dg: relicte) filie 

quondam Gerardi de Berze relicte quondam Henrici de Amerzoijen et ipsa 

Agnes cum eodem tamquam cum tutore usufructum #atque totam partem et omne 

jus# dicte Agneti competentes in quodam campo sex jugera unum hont et XXV 

virgatas terre continente sito ante Enghelen inter hereditatem Arnoldi 

Heijme ex uno et inter (dg: h-) communitatem ex alio quem campum dictus 

quondam Gerardus erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in 

litteris de vero sigillo etc atque usufructum dicte Agneti competentem in 

medietate secundi campi siti juxta locum dictum die Oethersche Donc inter 

campum Johannis filii Johannis van den Berge de Dommellen ex uno et inter 

hereditatem Egidii Wouters soen et eius consociorum ex alio quem campum 

Henricus filius quondam Henrici Matheeus ad opus sui et ad opus dicti 

Gerardi de Berze erga Willelmum filium quondam Bodonis de Tiela 

acquisierat emendo prout in litteris (dg: hereditarie) #hereditarie# 

supportaverunt Gerardo et Agneti liberis dictorum Agnetis et quondam 

Henrici de Amerzoijen promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Jacobus datum 



Bosch’ Protocol jaar 1406 03.  12 

 

quarta post palmarum. 

 

BP 1184 f 307v 08 wo 07-04-1406.  

Voornoemde Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes, dvw Gerardus van Berze en 

wv Henricus van Amerzoijen, droegen over aan voornoemde Gerardus en Agnes, 

kv voornoemde Agnes en wijlen Henricus van Amerzoijen, het vruchtgebruik 

dat aan eerstgenoemde Agnes behoort in een b-erfcijns van 3 oude schilden, 

welke cijns aan wijlen voornoemde Henricus van Amerzoijen was verkocht door 

Theodericus die Wolf zv Henricus die Wolf van Berkel. 

 

Dicti Henricus et Agnes ut supra usufructum (dg: dicte atque totam partem 

et omne jus eis seu eorum alteri) #{in rechter marge:} dicte {in linker 

marge:} Agneti# competentem in hereditario censu trium aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum vendito dicto 

quondam Henrico de Amerzoijen a Theoderico die Wolf filio Henrici die 

Wolf de Berkel !emendo !acquisierat prout in litteris legitime 

supportaverunt Gerardo et Agneti predictis promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.308r. 

 sexta post oculi: vrijdag 19-03-1406. 

 sabbato post oculi: zaterdag 20-03-1406. 

 

BP 1184 f 308r 01 wo 07-04-1406.  

Voornoemde Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes, dvw Gerardus van Berze en 

wv Henricus van Amerzoijen, droegen over aan voornoemde Gerardus en Agnes, 

kv voornoemde Agnes en wijlen Henricus van Amerzoijen, het vruchtgebruik 

dat aan eerstgenoemde Henricus van Beke en Agnes behoort in (1) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, (2) een b-erfcijns van 8 schelling, met Sint-Jan te betalen, (3) 

een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, welke pacht en cijnzen Gerardus zvw 

Johannes van Berze gekocht had. 

 

Dicti Henricus et Agnes ut supra usufructum atque partem et jus eis seu 

eorum alteri competentes in hereditaria (dg: pre) paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda atque (dg: super) #in# hereditario censu octo solidorum 

solvendo hereditarie Johannis atque in hereditario census XX solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro (dg: XVI) XVI 

denariis in hiis computato solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis quos paccionem et census Gerardus filius quondam 

Johannis de Berze emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dictis Gerardo et Agneti promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 308r 02 wo 07-04-1406.  

Voornoemde Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes, dvw Gerardus van Berze en 

wv Henricus van Amerzoijen, droegen over aan voornoemde Gerardus en Agnes, 

kv voornoemde Agnes en wijlen Henricus van Amerzoijen, het vruchtgebruik 

dat aan eerstgenoemde Henricus van Beke en Agnes behoort in een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, welke cijns 

Gerardus zv Johannes van Berze gekocht had van Johannes van Ghestel alias 

gnd Cleve van Bustel. 

 

Dicti Henricus et Agnes usufructum partem et jus ut supra in hereditario 

censu XXX solidorum monete solvendo hereditarie Remigii confessoris quem 

censum Gerardus filius Johannis de Berze erga Johannem de Ghestel alias 

dictum Cleve de Bustel! emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 
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supportaverunt ut supra promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 308r 03 wo 07-04-1406.  

Voornoemde Henricus van Beke en zijn vrouw Agnes, dvw Gerardus van Berze en 

wv Henricus van Amerzoijen, droegen over aan voornoemde Gerardus en Agnes, 

kv voornoemde Agnes en wijlen Henricus van Amerzoijen, het vruchtgebruik 

dat aan eerstgenoemde Agnes behoort in een huis en erf met toebehoren van 

wijlen Gerardus Vosken, die later behoorden aan Henricus van Amerzoijen, in 

Den Bosch, aan de Orthenstraat, buiten de poort gnd Peter Schuts Poort, 

tussen erfgoed van wijlen Elizabeth wv Ghibo Herinc, nu behorend aan mr 

Johannes van Best, enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, 

erfgoederen van verschillende naburen en erfgoed van een gasthuis aldaar 

anderzijds. 

 

Dicti Henricus (dg: ut) et Agnes ut supra usufructum dicte Agneti 

competentem ad eius vitam in domo et area cum suis attinentiis quondam 

Gerardi Vosken (dg: sita in) que postea ad Henricum de Amerzoijen 

pertinere consueverant sita in Busco ad vicum Orthensem extra porta 

dictam Peter Scuts poert inter hereditatem quondam Elizabeth relicte 

quondam Ghibonis Herinc nunc ad magistrum Johannem de Best spectantem ex 

uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco et diversas 

hereditates diversorum vicinorum ibidem et hereditatem cuiusdam 

hospitalis ibidem ex alio atque in attinentiis eiusdem domus et aree (dg: 

sin) universis hereditarie supportaverunt Gerardo et Agneti predictis 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

{Hierna is onbeschreven ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1184 f 308r 04 vr 19-03-1406. 

Henricus Wisse droeg over aan zijn broer Petrus zvw Gerardus Schart[en] de 

helft van een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Gochgenbrake, tussen 

Cristiana dvw Gerardus Meelmans enerzijds en Johannes zvw Henricus Neven 

soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes zvw Henricus 

Neven soen, met de gebouwen op deze helft, welke helft aan eerstgenoemde 

Henricus Wisse in pacht was uitgegeven door Theodericus zvw Johannes 

Riggelmans, zijn zoon Johannes en Henricus Boudens soen ev Elizabeth dv 

voornoemde Theodericus, belast met de lasten in de brief vermeld. 

 

Henricus Wisse medietatem pecie terre site in parrochia de Tijlborch in 

loco dicto Gochgen-(dg: brake)-brake inter hereditatem Cristiane filie 

quondam Gerardi Meelmans ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Henrici Neven soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue juxta dictam hereditatem dicti Johannis filii quondam Henrici 

Neven soen simul cum edificiis supra dictam medietatem consistentibus 

datam ad pactum primodicto Henrico Wisse a Theoderico filio quondam 

Johannis Riggelmans Johanne eius filio et Henrico Boudens soen marito 

legitimo Elizabeth filie dicti Theoderici prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro suo fratri filio quondam Gerardi Schart[en] cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis oneribus in dictis litteris contentis. Testes 

Jorden et Jacobus datum sexta post oculi. 

 

BP 1184 f 308r 05 za 20-03-1406. 

Nijcholaus Coel Keelbreker beloofde aan de secretaris, tbv zijn dochter 

Heijlwigis, een n-erfcijns van 25 oude Franse schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit ¼ deel van alle goederen van voornoemde Nijcholaus 

Coel, die hij heeft en zal verkrijgen. De brief overhandigen aan Coel. 

 

Solvit. 

Nijcholaus Coel Keelbreker promisit mihi ad opus (dg: ipsius) Heijlwigis 

sue filie #quod ipse dabit et solvet ipsi Heijlwigi# hereditarium censum 

XXV aude scilde Francie solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 
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quarta parte omnium et singulorem bonorum dicti Nijcholai Coel mobilium 

et immobilium hereditariorum et paratorum habitorum ab eo et habendorum 

promittens super omnia (dg: mihi ad mihi) habita et habenda mihi ad opus 

dicte Heijlwigis warandiam. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post 

oculi. Tradatur littera Coel. 

 

BP 1184 f 308r 06 za 20-03-1406. 

Voornoemde Nijcholaus Coel Keelbreker beloofde aan de secretaris, tbv de 

gezusters Elizabeth en Hilla, dv voornoemde Nijcholaus Coel, een n-erfcijns 

van 25 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit ¼ deel van 

voornoemde goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Coel. 

 

Solvit. 

(dg: Dictus Nij) Simili modo dictus Nijcholaus Coel promisit mihi ad opus 

(dg: Hille per totum ut supra) Elizabeth et Hille sororum filiarum dicti 

Nijcholai Coel quod ipse dabit eisdem filiabus hereditarium censum XXV 

aude scilde Francie nativitatis Domini ex quarta parte bonorum omnium 

predictorum per totum ut supra. Testes datum supra. Tradatur dicto Coel. 

 

BP 1184 f 308r 07 za 20-03-1406. 

Voornoemde Nijcholaus Coel Keelbreker beloofde aan de secretaris, tbv zijn 

zoon Henricus, een n-erfcijns van 25 oude Franse schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit ¼ deel van alle erfelijke goederen van voornoemde 

Nijcholaus Coel en uit de helft van alle roerende en gerede goederen die 

hij heeft en zal verkrijgen. De brief overhandigen aan voornoemde Coel. 

 

Solvit. 

Dictus Nijcholaus Coel promisit mihi ad opus Henrici filii sui quod ipse 

dabit eidem Henrico hereditarium censum XXV aude scilde Francie termino 

predicto ex quarta parte omnium bonorum hereditariorum dicti Nijcholai 

Coel atque ex medietate omnium et singulorum bonorum mobilium et 

paratorum habitorum ab eo et habendorum promittens super omnia habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. Tradatur dicto Coel. 

 

1184 f.308v. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 quarta post letare: woensdag 24-03-1406. 

 

BP 1184 f 308v 01 do 01-04-1406. 

Johannes Tijmmerman zvw Andreas Tijmmerman droeg over aan zijn moeder Bela 

wv Andreas Tijmmerman (1) de helft die aan hem behoort, in ¾ deel van een 

b-erfrente van 25 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, (2) de helft, die aan voornoemde 

Johannes Tijmerman behoort, in ¾ van het resterende ¼ deel van voornoemde 

b-erfrente van 25 pond, uit een b-erfrente van 100 pond voornoemd geld, die 

aan Theodericus van Haren zvw hr Theodericus van Haren ridder behoorde, 
!van 150 pond voornoemd!, welke rente van 25 pond voornoemd geld Arnoldus 

Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gekocht had van voornoemde 

Theodericus van Haren zvw voornoemde hr Theodericus van Haren ridder, en 

van welke rente van 25 pond Bela wv voornoemde Andreas Tijmmerman en haar 

voornoemde zoon Johannes verworven hadden (1) ¼ deel van Henricus Godevarts 

soen van Uden bvw voornoemde Bela wv Arnoldus Nolleken, Petrus en 

Elizabeth, kv voornoemde Henricus, en Goeswinus Gerijts soen, (2) ¼ deel 

van Katherina dvw Lambertus zvw Henricus Godevarts soen van Uden, Reijnerus 

van Berze, Arnoldus van den Loeke tonmaker en Johannes Pijnge, (3) ¼ deel 

van de broers Henricus en Lambertus, kvw Katherina van Goderheijle, 

Johannes van den Panchelaer en Theodericus zv Bela dvw voornoemde 

Katherina, voor 7/8 deel en van gnd Johannes gnd Smijt voor 1/8 deel, (4) ¾ 

deel van het laatse ¼ deel van Johannes, Nijcholaus en Katherina, kvw 

Margareta, svw voornoemde Bela wv voornoemde Arnoldus Nolleken. 
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Johannes #Tijmmerman# filius quondam Andree Tijmmerman medietatem ad se 

spectantem in tribus quartis partibus hereditarii redditus viginti 

quinque librarum grosso (dg: Truni) Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato atque (dg: tres 

quartas partes) medietatem ad ipsum Johannem Tijmerman spectantem in 

tribus quartis partibus alterius quarte partis dicti (dg: census) 

redditus XXV librarum de hereditario redditu centum librarum dicte monete 

qui ad Theodericum de Haren filium domini quondam Theoderici de Haren 

militis spectabat (dg: cens) !centum et quinquaginta librarum dicte! et 

quem redditum XXV librarum dicte monete Arnoldus Nolleken filius quondam 

(dg: Zegheri) #Gerongii# cijrothecarii erga prefatum Theodericum de Haren 

filium domini quondam Theoderici de Haren militis predicti emendo 

acquisierat prout in litteris et de quo redditu XXV librarum Bela relicta 

(dg: quon) prefati quondam Andree Tijmmerman et dictus Johannes eius 

filius unam quartam partem erga Henricum Godevarts soen de Uden fratrem 

quondam (dg: quon) Bele relicte dicti quondam Arnoldi Nolleken (dg: et v) 

Petrum et Elizabeth liberos eiusdem Henrici et Goeswinum Gerijts soen ac 

unam quartam partem eiusdem census (dg: erga) XXV librarum erga 

Katherinam filiam quondam Lamberti (dg: filium) filii !filii quondam 

Henrici Godevarts soen de Uden Reijnerum de Berze Arnoldum van den Loeke 

doliatorem et Johannem Pijnge atque unam quartam partem eiusdem census 

XXV librarum erga Henricum et Lambertum fratres liberos quondam Katherine 

de Goderheijle Johannem van den Panchelaer et Theodericum filium Bele 

filie dicte quondam Katherine pro septem octavis partibus et Johannem 

dictum Smijt pro una ocatava parte emendo acquisierat #prout in diversis 

litteris# atque tres quartas partes alterius quarte partis eiusdem census 

XXV librarum erga Johannem Nijcholaum et Katherinam liberos quondam 

Margarete sororis prefate quondam Bele relicte dicti quondam Arnoldi 

Nolleken emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

prefate Bele sue matri relicte quondam Andree Tijmmerman cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 308v 02 wo 24-03-1406. 

Theodericus van Ghemert droeg over aan Goeswinus Steenwech al zijn beesten, 

varend goed en koren, die hij nu heeft of uiterlijk met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1406) of nog het jaar erna zal hebben, en al zijn andere roerende 

en gerede goederen, die hij binnen die periode zal hebben. 

 

Theodericus de Ghemert omnes et singulas suas bestias et bona sua 

pecoralia atque quecumque sua (dg: bona) blada ab ipso ad presens habita 

ac sibi infra hinc et (dg: a) festum nativitatis Domini proxime futurum 

et infra annum huiusmodi festum sine medio sequentem crescenda et 

provenienda atque quecumque alia sua bona mobilia et parata dicti 

Theoderici infra predictum temporis spacium habenda et provenienda 

legitime supportavit Goeswino Steenwech promittens super habita et 

habenda warandiam. Testes Jor et Gheel datum 4ta post letare. 

 

BP 1184 f 308v 03 wo 24-03-1406. 

Hr Johannes Sceijffart priester zvw Johannes Sceijffart droeg over aan 

Maria dvw Arnoldus van den Placke de helft van een b-erfcijns van 24 

schelling, die Henricus Roempot beurde, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Theodericus Sceijfart, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Kolperstraat, op de hoek van een straatje 

gnd die Nieuwestraat, naast erfgoed van Johannes Carnauwe, welke cijns 

Theodericus Sceijfart gekocht had van Elijas zvw Arnoldus zv Bertha gnd 

Verbetten, en welke cijns aan voornoemde hr Johannes gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde oom Theodericus Sceijfart. 

 

Dominus Johannes Sceijffart presbiter filius quondam (dg: Theoderici) 

#Johannis# Sceijffart medietatem hereditarii census XXIIII solidorum quem 



Bosch’ Protocol jaar 1406 03.  16 

 

Henricus Roempot solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis in domo et area Theoderici (dg: Sceijffart) Sceijfart sita in 

Busco ad vicum dictum Colperstraet super cono cuiusdam viculi dicti die 

Nuwestraet contigue juxta hereditatem Johannis Carnauwe quem censum 

Theodericus Sceijfart erga Elijam filium quondam Arnoldi filii Berthe 

dicte Verbetten emendo acquisierat prout in litteris et quem censum 

dictus dominus Johannes sibi de morte dicti Theoderici quondam Sceijfart 

eius avunculi successione advolutum esse dicebat hereditarie supportavit 

Marie filie quondam Arnoldi van den Placke promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere (dg: testes) {hierna een haal naar het 

volgende contract}. 

 

BP 1184 f 308v 04 wo 24-03-1406. 

Voornoemde hr Johannes Sceijffart priester zvw Johannes Sceijffart beloofde 

de andere helft van voornoemde cijns van 24 schelling te betalen, zó dat 

voornoemde Maria dvw Arnoldus van den Placke en haar erfgoederen daarvan 

geen schade ondervinden. 

 

Dictus dominus Johannes promisit super omnia quod ipse reliquam 

medietatem dicti census XXIIII solidorum perpetue taliter solvet quod 

dicte Marie #et# ad et supra eius hereditates dampna non evenient. Testes 

Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 308v 05 wo 24-03-1406. 

Johannes zvw Johannes Rijcarts soen van Scijnle gaf uit aan Gerardus van 

den Acker 2 strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, 

tussen Johannes Wijtvenne enerzijds en wijlen Lambertus van der Heijden 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot aan de grondheer en thans voor een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen. De brief van Gerardus 

overhandigen aan Heijmericus van der Velde. 

 

Littera Gerardi [?tradatu]r d Heijmerico van der Velde. 

Johannes filius quondam Johannis Rijcarts soen de Scijnle duas strepas 

terre sitas in parrochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne (dg: 

quarum una) inter hereditatem Johannis Wijtvenne ex uno et hereditatem 

quondam Lamberti van der Heijden ex alio tendentes cum utroque !ad 

communitatem (dg: et altera inter) ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Gerardo van den Acker ab eodem hereditarie possidendas pro uno 

grosso antiquo domino fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum 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 308v 06 wo 24-03-1406. 

Henricus zv Arnoldus van den Mortel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius (dg: quon) Arnoldi van den Mortel prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 308v 07 wo 24-03-1406. 

Cristina wv Johannes zvw Lambertus van den Pettellaer droeg over aan Franco 

van Essche een ledig erfgoed, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, 

tussen twee kamers van Katherina dvw Margardis enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Rode sijder anderzijds, met een eind strekkend vanaf een 

gemene weg achterwaarts naar de stadsmuur, met de gebouwen op dit ledig 

erfgoed, echter uit dit ledig erfgoed voor Petrus Priker gereserveerd zijn 

erfgoederen en huizen met hun osendruppen, zoals voornoemde Petrus die 

verworven had van Henricus en Volcwigis, kvw Elijas zvw Johannes van Rode 

snijder, welk ledig erfgoed met zijn gebouwen, echter voornoemde 

erfgoederen voor voornoemde Petrus Priker gereserveerd, voornoemde Cristina 
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gekocht had van voornoemde Henricus en Volcwigis. 

 

Cristina relicta quondam Johannis filii quondam Lamberti van den 

Pettellaer cum tutore quandam vacuam hereditatem sitam in Busco ad vicum 

dictum Boerde inter duas cameras Katherine filie quondam Margardis ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Rode sartoris ex alio tendentem a 

communi platea retrorsum ad murum opidi de Busco simul edificiis in dicta 

vacua hereditate consistentibus minus de dicta vacua hereditate ac Petro 

Priker reservatis suis hereditatibus et domibus cum suis stillicidiis 

prout idem Petrus illas erga Henricum et Volcwigem liberos quondam Elije 

filii quondam Johannis de Rode sartoris acquisierat quam vacuam 

hereditatem cum suis edificiis dictis tamen hereditatibus dicto Petro 

Priker reservatis ut dictum est dicta Cristina erga jamdictos Henricum et 

Volcwigem emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Franconi de Essche (dg: filio quondam Godefridi) cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.309r. 

 quarta post letare: woensdag 24-03-1406. 

 sexta post letare: vrijdag 26-03-1406. 

 quinta post letare: donderdag 25-03-1406. 

 sabbato post letare: zaterdag 27-03-1406. 

 

BP 1184 f 309r 01 wo 24-03-1406. 

Voornoemde Franco van Essche beloofde aan voornoemde Cristina wv Johannes 

zvw Lambertus van den Pettellaer 20 Hollandse gulden van graaf Willelmus of 

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

 

Dictus Franco promisit super omnia dicte Cristine XX Hollant gulden 

comitis Willelmi seu valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 02 wo 24-03-1406. 

Voornoemde Franco van Essche beloofde aan voornoemde Cristina wv Johannes 

zvw Lambertus van den Pettellaer 40 gulden van hetzelfde geld met Kerstmis 

over 4 jaar (do 25-12-1410) te betalen. 

 

Dictus Franco promisit super omnia dicte Cristine XL gulden dicte monete 

vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra quatuor annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 03 wo 24-03-1406. 

Johannes zv Matheus Luwe verzocht zijn vader om toestemming te mogen gaan 

buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten van zijn vader, bij wijze 

van emancipatie. Voornoemde Matheus gaf hem die toestemming door hem te 

emanciperen. En voornoemde Matheus droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Johannes alle goederen die voornoemde Johannes tot op heden verworven had. 

 

Scabini noluerunt. 

Johannes filius Mathei Luwe petiit a Matheo suo patre licentiam eundi et 

eeundi extra domum convictum et expensos sui patris occacione 

emancipationis solite fieri secundum legem opidi de Busco dictus vero 

Matheus in hoc favens petitioni sui sibi dedit dictam licentiam etc 

eundem emancipando dictusque Matheus (dg: emen) omnia bona que idem 

Johannes eius filius a quocumque !usque in diem presentem acquisierat 

legitime et hereditarie supportavit eidem Johanni promittens super omnia 

ratam servare. Testes Jor et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 04 wo 24-03-1406. 

Agnes wv Gerardus van Uden en Henricus Bac Roesmont beloofden aan Andreas 
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van Drodis etc 40 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) 

te betalen op straffe van 2. 

 

Agnes relicta quondam Gerardi de Uden et Henricus Bac Roesmont 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis etc XL aude scilde ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes Lu et 

Jacobus (dg: supra) datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 05 wo 24-03-1406. 

Johannes van Venle zv Gerardus van Venle droeg over aan Walterus zvw 

Danijel van den Stadeacker 1/3 deel van alle goederen, die aan Stephania 

gnd Steffenij dvw Godefridus van Hedechuijsen gekomen waren na overlijden 

van haar broer Godefridus van Hedechuijsen, aan voornoemde Johannes van 

Venle overgedragen door voornoemde Stephania. 

 

Johannes de Venle filius Gerardi de Venle terciam partem omnium que 

Stephanie dicte Steffenij filie quondam Godefridi de Hedechuijsen de 

morte quondam Godefridi de Hedechuijsen olim fratris dicte Stephanie 

successione advoluta sunt supportata dicto Johanni de Venle a !a 

Stephania predicta prout in litteris hereditarie supportavit Waltero 

filio quondam Danijelis van den Stadeacker cum litteris et jure 

promittens supper omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Jacobus datum (dg: 4) quarta post Letare. 

 

BP 1184 f 309r 06 vr 26-03-1406. 

Nijcholaus Huben en Henricus Becker beloofden aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 26 Franse kronen met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen 

op straffe van 2. 

 

Nijcholaus Huben et Henricus Becker promiserunt indivisi super omnia 

Andree !ad opus etc XXVI cronen Francie ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos sub pena duorum. Testes Johannes et Gheel datum sexta post 

letare. 

 

BP 1184 f 309r 07 do 25-03-1406. 

Johannes van der Dussen, Bartholomeus Spijrinc en Petrus van Goch beloofden 

aan Egidius Coptiten 50 Franse kronen met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-

1406) te betalen. 

 

Johannes van der Dussen Bartholomeus Spijrinc et Petrus de Goch 

promiserunt indivisi super omnia Egidio Coptiten L cronen Francie ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Johannes et Egidius 

datum quinta post letare. 

 

BP 1184 f 309r 08 za 27-03-1406. 

Gerardus van Hees beloofde aan Henricus zvw Willelmus van den Perre 14 

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

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

 

Solvit. 

Gerardus de Hees promisit super omnia (dg: Wil) Henrico filio quondam 

Willelmi van den Perre XIIII gulden IX boddreger vel X Vlemsche placken 

pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Jorden et Heijm datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 309r 09 za 27-03-1406. 

Gerardus van den Kerchove ev Luijtgardis dvw Sijmon van Gewanden droeg over 

aan Henricus van Gheenen zvw Henricus van Melcrode een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit 8 lopen roggeland, 

gnd Stobraec, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Ghibo die Cuper 

enerzijds en Johannes Godeknape anderzijds, met een eind strekkend aan een 



Bosch’ Protocol jaar 1406 03.  19 

 

gemene weg, welke pacht wijlen voornoemde Sijmon van Gewanden gekocht had 

van Willelmus zv Luppertus Rademaker van Oerscot. 

 

Solvit. 

Gerardus van den Kerchove maritus et tutor Luijtgardis sue uxoris filie 

quondam Sijmonis de Gewanden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Johannis ex octo lopinatis terre 

siliginee dictis (dg: Stro) Stobraec sitis in parrochia de Oerscot in 

loco dicto Best inter hereditatem Ghibonis die Cuper et hereditatem 

Johannis Godeknape tendentibus cum uno fine ad communem plateam quam 

paccionem Sijmon quondam de Gewanden predictus erga Willelmum filium 

Lupperti Rademaker de Oerscot emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico van Gheenen filio quondam Henrici van 

Melcrode cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 10 za 27-03-1406. 

Nijcholaus Scilder droeg over aan Petrus Pennijnc een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de straat gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed van Johannes 

Wederhout enerzijds en erfgoed van Henricus van Os van Loet anderzijds, aan 

voornoemde Nijcholaus gerechtelijk verkocht door Gerardus zv Willelmus 

Scilder, belast met cijnzen aan erfg vw Willelmus Scilder. 

 

Nijcholaus Scilder domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

communiter die Aude Dijese inter hereditatem Johannis Wederhout et inter 

hereditatem Henrici de Os de Loet venditam dicto Nijcholao a Gerardo 

filio Willelmi Scilder (dg: pro) per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Petro 

Pennijnc cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvis heredibus quondam Willelmi 

Scilder suis censibus quos exinde solvendos habent ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 11 za 27-03-1406. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke deed tbv voornoemde Petrus 

Pennijnc afstand van voornoemd huis en erf. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke (dg: domum) super 

dicta domo et area et jure ad opus dicti Petri Pennijnc hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 309r 12 za 27-03-1406. 

Voornoemde Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan 

voornoemde Petrus Pennijnc zijn recht in een huis en erf van Metta wv 

Ghibekinus van Zonne poorter van Den Bosch, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van het eind van de Kolperstraat naar de Oude Dieze, in welk huis 

voornoemde Metta en wijlen haar man Ghibekinus woonden, welk huis door 

voornoemde Metta was overgedragen aan Theodericus van Zonne voller, bij 

erfwisseling tussen voornoemde Metta en Theodericus. 

 

Dictus Henricus #(dg: super) totum jus sibi competens# domo et aream! 

Mette relicte Ghibekini de Zonne burgensis in Busco sita in Busco in vico 

tendente a (verbeterd uit: de) fine vici Colperstrata versus veterem 

Dijesam in qua dicta Metta et dictus Ghibekinus eius maritus morabantur 

tradita et resignata Theoderico de Zonne fulloni a Metta predicta per 

modum commutationis facte inter dictam Mettam et Theodericum prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Petro Pennijnc cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere etc. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 309r 13 za 27-03-1406. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan voornoemde Petrus Pennijnc dat hij zal 

betalen een b-erfcijns van 8 pond geld, die wijlen Godefridus zvw Andreas 

van Berlikem verworven had van Henricus van Eijcke zvw Gerardus, gaande uit 

erfgoederen eertijds van voornoemde Henricus, zó dat voornoemde Petrus, 

zijn erfgenamen en voornoemd huis en erf daarvan geen schade ondervinden. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia dicto Petro quod ipse 

hereditarium censum octo librarum monete quem (dg: Go) quondam Godefridus 

filius quondam Andree de Berlikem erga Henricum de Eijcke filium quondam 

Gerardi acquisierat solvendum hereditarie ex hereditatibus olim dicti 

Henrici taliter solvet exnunc deinceps et perpetue quod dicto Petro et 

suis heredibus #ac ad et supra domum et aream predictam# dampna exinde 

non eveniant. Testes datum supra. 

 

1184 f.309v. 

 sabbato post letare: zaterdag 27-03-1406. 

 

BP 1184 f 309v 01 za 27-03-1406. 

Petrus Pennijnc beloofde aan voornoemde Robbertus van Neijnsel dat hij zal 

betalen een b-erfcijns van 6 pond geld, die gaat uit voornoemd huis en erf 

dat aan voornoemde Petrus is overgedragen door Nijcholaus Scilder, welke 

cijns wijlen Willelmus Scilder verworven had van Henricus van Eijcke zvw 

Gerardus. 

 

Petrus Pennijnc promisit super omnia dicto Robberto quod ipse 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie ex domo et 

area predicta dicto Petro a Nijcholao Scilder supportata quem censum 

#quondam# Willelmus Scilder erga Henricum de Eijcke filium quondam 

Gerardi acquisierat (dg: ?in) dicebat exnunc deinceps taliter solvet 

perpetue quod dicto Robberto dampna exinde non evenient. Testes Jorden et 

Heijme datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 309v 02 za 27-03-1406. 

Destijds had mr Jacobus zvw Jacobus van Uden tbv zijn broer Engbertus 

Ludinc afstand gedaan van (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen een straatje dat loopt van de Kerkstraat naar de 

Hinthamerstraat enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Leijdecker 

anderzijds, (2) 2 kamers met hun ondergrond, gelegen achter voornoemd huis 

en erf, zoals Johannes Wuest dat huis, erf en kamers met ondergrond bezat. 

Elizabeth wv voornoemde Jacobus van Uden, Mechtildis wv voornoemde 

Engbertus Ludinc en Johannes zv voornoemde Mechtildis en wijlen Engbertus 

Ludinc droegen thans de brieven over aan Gerongius van den Bosch zv 

Johannes van den Bosch. Kvw voornoemde Engbertus Ludinc zullen nimmer 

rechten op het voornoemde doen gelden {niet afgewerkt contract3}. 

 

Notum sit universis quod cum magister Jacobus filius quondam Jacobi de 

Uden super domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter quendam 

viculum tendentem a dicto vico ecclesie versus vicum Hijnthamensem ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis Leijdecker ex alio atque super 

duabus cameris cum earum fundis retro predictam domum et aream situatis 

prout Johannes Wuest huiusmodi domum aream et duas cameras cum earum 

fundis possidebat et super jure sibi in eisdem competente ad opus 

Engberti Ludinc sui fratris hereditarie renunciasset prout in litteris 

constitute! Elizabeth relicta dicti quondam Jacobi de Uden Mechtildis 

relicta dicti quondam Engberti Ludinc cum tutore et Johannes filius 

dictorum Mechtildis et quondam Engberti Ludinc antedictas litteras simul 

cum jure eis in eisdem competente hereditarie supportaverunt (dg: Ge) 

Gerongio van den Bosch filio Johannis van den Bosch promittentes cum 

                         
3 Voor afgewerkt contract zie BP 1184 f 325v 02 di 27-04-1406. 
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tutore indivisi super habita et habenda ratam servare et quod ipsi 

quoscumque liberos dicti quondam Engberti Ludinc perpetue tales habebunt 

quod numquam presument se jus in premissis habere. 

 

BP 1184 f 309v 03 za 27-03-1406. 

Voornoemde Gerongius van den Bosch zv Johannes van den Bosch verklaarde dat 

voornoemde mr Jacobus van Uden zvw Jacobus van Uden afstand heeft gedaan 

van voornoemd huis, erf, kamers en ondergrond, en dat voldaan is aan de 

belofte die voornoemde Elizabeth wv Jacobus van Uden en Engbertus Ludinc 

gedaan hadden aan voornoemde Johannes Wuest mbt voornoemd huis, erf, kamers 

en ondergrond, te weten dat voornoemde Elizabeth en Engbertus Ludinc 

voornoemde Jacobus zvw Jacobus van Uden afstand zullen laten doen van het 

voornoemde tbv Johannes Wuest. En voornoemde Gerongius beloofde voornoemde 

Elizabeth wv Jacobus van Uden, Mechtildis wv Engbertus Ludinc en hun 

erfgenamen schadeloos te houden van voornoemde belofte gedaan voor 

voornoemde Jacobus, voor zover het betreft alleen de persoon van voornoemde 

Jacobus zvw Jacobus van Uden en verder niet {niet afgewerkt contract4}. 

 

Dictus (dg: Engbertus pa) Gerongius palam recognovit quod dictus magister 

Jacobus de Uden filius quondam Jacobi de Uden super predictis domo area 

cameris et earum fundis renunciavit et quod sibi (dg: de promissione 

facta) satisfactum est de promissione quam dicti (dg: Eng) Elizabeth et 

Engbertus Ludinc promiserant Johanni Wuest predicto de domo et area et 

duabus cameris predictis videlicet quod ipsi Elizabeth et Engbertus 

Ludinc predictum (dg: magistrum) #Jacobum filium quondam# Jacobi de Uden 

super premissis (dg: facerent) ad opus dicti Johannis Wuest facerent 

renunciare prout in litteris dicebat contineri et dictus Gerongius 

promisit super habita et habenda quod ipse predictas Elizabeth et 

Mechtildem et !eorum heredes ab huiusmodi promissione facta pro (dg: 

magistro) Jacobo predicto in quantum tangit et concernit solam personam 

ipsius Jacobi filii quondam Jacobi de Uden et non amplius indempnes 

servabit {hierna nieuwe regel} 

{haal in linker marge naast grotendeels onbeschreven ruimte} 

mediantibus litteris #littera et# promissione facta Johanni Wuest in qua 

promissione et in quibus litteris. 

 

BP 1184 f 309v 04 za 27-03-1406. 

Johannes Tolinc zvw Anselmus Tolinc verkocht aan Engbertus zvw Petrus 

Engbrechts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

erfgoederen, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen een gemene weg 

enerzijds en wijlen voornoemde Anselmus, nu Aleijdis wv voornoemde 

Anselmus, anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Rot, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Bruggen, tussen Henricus Rovers soen enerzijds en Johannes 

Sticker en Henricus Yeger anderzijds, reeds belast met 2 mud 2 zester rogge 

b-erfpacht. Direct na overlijden van voornoemde Engbertus gaat de pacht 

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

erfgenamen. 

 

(dg: dominus) Johannes Tolinc filius quondam Anselmi Tolinc hereditarie 

vendidit Engberto filio quondam Petri Engbrechts soen hereditariam 

#paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie# 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus sitis in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti quondam Anselmi 

nunc ad Aleijdem relictam dicti quondam Anselmi spectantem ex alio atque 

ex pecia terre dicta dat Rot sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Henrici Rovers soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Sticker et Henrici Yeger ex alio ut dicebat promittens super omnia habita 

                         
4 Voor afgewerkt contract zie BP 1184 f 325v 02 di 27-04-1406. 
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et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: he) 

duobus modiis et duobus sextariis siliginis hereditarie paccionis exinde 

solvendis et sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta paccio 

statim post decessum dicti Engberti ad predictum venditorem si vixerit 

alioquin ad proximores heredes eiusdem venditoris (dg: devolvetur et 

succ) et ad neminem alium devolvetur et succedat ut ipse super omnia 

habita et habenda promisit venditori predicto. Testes Johannes et Jacobus 

datum sabbato post letare. 

 

BP 1184 f 309v 05 za 27-03-1406. 

Vervolgens beloofde voornoemde koper dat de pacht direct na zijn overlijden 

naar de verkoper zal gaan. 

 

Solvit. 

Notum quod cum ita actum esset constitutus dictus emptor promisit super 

habita et habenda quod dicta paccio statim post ipsius (dg: testatoris) 

emptoris devolvetur et succedat ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 309v 06 za 27-03-1406. 

Rodolphus zvw Hermannus Veerdonc gaf uit aan Arnoldus Claes soen van der 

Stegen 1½ bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Buenre, tussen Lucas 

van Bubnagel enerzijds en Ghibo van den Eijckenhovel anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud {f.310r} goede gerst, 

maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel, ter plaatse gnd Davellaer, aan het 

huis van voornoemde Rodolphus te leveren. Voornoemde Arnoldus beloofde 

onder verband van het voornoemde dat hij vanaf nu zal betalen de cijns, die 

voornoemde Rodolphus moet betalen aan Rutgherus Cort, gaande uit 1 1/8 

bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Nennen Buenre, zó dat voornoemde 

Rodolphus en de 1 1/8 bunder daarvan geen schade hebben. 

 

Rodolphus filius quondam Hermanni Veerdonc (dg: maritus et tutor 

legitimus) unum et dimidium bonaria prati sita in parrochia de Vechel ad 

locum dictum die Buenre inter hereditatem Luce van Bubnagel ex uno et 

inter hereditatem (dg: Mijchaelis) #Ghibonis# van den Eijckenhovel ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Arnoldo Claes soen van der Stegen ab eodem 

hereditarie possidenda (dg: pro X XIIII denariis census in tali et omni 

jure) pro hereditaria paccione unius modii (dg: #boni ordei# siliginis 

mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio Vechel). 

 

1184 f.310r. 

 sabbato post letare: zaterdag 27-03-1406. 

 dominica judica: zondag 28-03-1406. 

 secunda post judica: maandag 29-03-1406. 

 

BP 1184 f 310r 01 za 27-03-1406. 

Solverunt ambo. 

(dg: sibi) boni ordei mensure de Vechel danda sibi ab alio purificationis 

et in #parrochia de# Vechel ad locum dictum Davellaer #ad domum dicti 

Rod[olphi]# ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit insuper 

dictus Arnoldus (dg: quod ip) sub obligatione premissorum quod ipse 

censum quem dictus Rodolphus solvere tenetur Rutghero Cort ex uno bonario 

prati et ex octava parte unius bonarii prati sitis in parrochia predicta 

ad locum dictum Nennen Buenre ut dicebat exnunc deinceps singulis annis 

et perpetue taliter dabit et solvet quod predicto Rodolpho ac ad et supra 

(dg: quecumque) eius bonarium et octavam partem unius bonarii prati 

dampna exinde non eveniant in futurum. Testes Dordrecht et Jacobus datum 

sabbato post letare. 
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BP 1184 f 310r 02 za 27-03-1406. 

Henricus van den Perre en zijn schoonmoeder Luijtgardis wv Lambertus van 

den Hoevel beloofden aan Margareta dvw Gerardus van Vucht, tbv Willelmus 

nzv voornoemde Henricus door hem verwekt bij voornoemde Margareta, dat 

voornoemde Henricus direct nadat voornoemde Willelmus meerderjarig is 

geworden en een wettig huwelijk heeft gesloten of een godsdienstige orde 

heeft aangenomen, dat dan voornoemde Henricus tbv voornoemde Willelmus 100 

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

zal uitgeven voor erfgoederen of erfrenten, binnen de villicatio van Den 

Bosch, tezamen ter waarde van 100 nieuwe gulden. Zou voornoemde Willelmus 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de erfgoederen en erfrenten 

naar voornoemde Henricus of zijn naaste erfgenamen. Zou voornoemde Henricus 

in tussentijd overlijden, dan zal het voornoemde direct na zijn overlijden 

tbv voornoemde Willelmus worden uitgevoerd. De brief voerhandigen aan 

voornoemde Margareta. 

 

Henricus van den Perre #et Luijtgardis eius socrus relicta quondam 

Lamberti van den Hoevel# promisit! super omnia habita et habenda 

Margarete filie quondam Gerardi van Vucht ad opus Willelmi filii 

naturalis dictorum Henrici et Margarete ab ipsis pariter geniti quod ipse 

Henricus predictus (dg: ex) statim postquam dictus Willelmus ad annos sue 

(dg: p) pubertatis pervenerit #et matrimonium legitimum contraxerit vel 

religionem {in linker marge: religionem} aut ordinem assumpserit# 

exponet! ad opus eiusdem Willelmi centum nuwe gulden scilicet novem 

boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato pro 

hereditatibus aut hereditariis redditibus infra villicationem de Busco 

consistentibus vel solvendis (dg: centum florenos novos v) ad opus ipsius 

Willelmi cum eisdem comparandis que hereditates vel qui redditus centum 

florenos novos semel in promptu valebunt hoc adiuncto si dictus Willelmus 

decesserit absque pro legitima quod tunc in hoc casu predicte hereditates 

ac bona hereditaria ad predictum (dg: ven) Henricum alioquin ad 

proximores heredes ipsius Henrici devolventur et succedant (dg: hoc 

adiuncto) hoc adiuncto si dictus Henricus decesserit interim quod tunc 

(dg: di) premissa statim post decessum ipsius Henrici fient et 

adimplebuntur ad opus Willelmi predicti. Testes datum supra. Tradatur 

dicte Margarete. 

 

BP 1184 f 310r 03 za 27-03-1406. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Margareta jaarlijks, totdat 

voornoemde Willelmus meerderjarig is, te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicte !dicte Margarete (dg: ad) se 

daturum et soluturum eidem Margarete anno quolibet donec dictus Willelmus 

ad annos sue pubertatis. 

 

BP 1184 f 310r 04 za 27-03-1406. 

Voornoemde Margareta dvw Gerardus van Vucht ontlastte voornoemde Henricus 

van den Perre en zijn schoonmoeder Luijtgardis wv Lambertus van den Hoevel 

van alle schulden, kwesties en beloften, waarmee voornoemde Margareta hen 

kan aanspreken, uitgezonderd de kosten en geldbedragen die haar toekomen of 

zullen toekomen ivm de kosten van voornoemde Willelmus, die voornoemde 

Margareta voor haar rekening onderhoudt, althans zolang voornoemde 

Margareta voornoemde Willelmus voor haar rekening heeft, voor voornoemde 

Margareta behouden de beloften die heden aan haar zijn gedaan. 

 

Dicta Margareta palam quitavit Henricum et Luijtgardem predictos ab 

omnibus et singulis debitis causis et (dg: impetiti) promissionibus 

quibus mediantibus dicta Margareta impetere posset aut quovis modo vexare 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: hoc) exceptis 

expensis et pecuniis sibi competentibus ac competituris occacione 

expensarum dicti Willelmi quem dicta (dg: v) Margareta in eius expensis 
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habet et tenet saltem quamdiu ipsa (dg: Gertrudis) #Margareta# ipsum 

Willelmum in expensis eius tenuerit salvis dicte Margarete promissionibus 

sibi hodierna die factis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 310r 05 zo 28-03-1406. 

Broeder Henricus zvw !Arnoldus Nollen verkocht aan Bernardus zvw Johannes 

Bernts soen, tbv mr Johannes van Zelant, een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, geld van de koning van Frankrijk, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit verschillende erfgoederen, onder Lith, welke cijns 

wijlen voornoemde !Gerardus gekocht had van Henricus Colne. 

 

Frater Henricus filius quondam !Arnoldi Nollen hereditarium censum duorum 

denariorum aureorum antiquorum communiter (dg: aude) scilde vocatorum 

monete regis Francie solvendum hereditarie (dg: Rem) Remigii confessoris 

ex diversis hereditatibus infra parrochiam de Lijt situatis quem censum 

dictus quondam !Gerardus erga Henricum Colne emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Bernardo filio quondam Johannis Bernts soen 

ad opus magistri Johannis de Zelant supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia (dg: ratam) habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi sui 

patris deponere. Testes Dordrecht et Jorden datum (dg: secunda post) 

#dominica# judica. 

 

BP 1184 f 310r 06 zo 28-03-1406. 

Voornoemde broeder Henricus zvw !Arnoldus Nollen verkocht aan voornoemde 

Bernardus zvw Johannes Bernts soen, tbv voornoemde mr Johannes van Zelant, 

een b-erfcijns van 1 oude schild, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1½ 

morgen 3½ hont land, in Lith, welke cijns wijlen voornoemde !Gerardus 

gekocht had van Johannes zv Reijnerus Sanctus. 

 

Dictus frater Henricus hereditarium censum unius denarii aurei antiqui 

communiter scilt vocati solvendum hereditarie (dg: n) nativitatis Domini 

et ex uno et dimidio jugeribus et tribus et dimidio hont terre sitis in 

parrochia de Lijt !quem censum dictus quondam !Gerardus erga Johannem 

filium Reijneri Sanctus emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendidit dicto Bernardo ad opus predicti magistri Johannis (dg: pro) 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 310r 07 zo 28-03-1406. 

Voornoemde broeder Henricus zvw !Gerardus Nollen verkocht aan voornoemde 

Bernardus zvw Johannes Bernts soen, tbv voornoemde mr Johannes van Zelant, 

een b-erfcijns van 1 oude schild, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, 

gaande uit een huis en tuin, in Lith, welke cijns aan wijlen voornoemde 

Gerardus Nollen was verkocht door Ywanus zvw Johannes Kolne van Kessel. 

 

Dictus frater Henricus filius quondam !Gerardi Nollen hereditarium censum 

unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati solvendum 

hereditarie Remigii confessoris #ex domo et orto sitis in parrochia de 

Lijt# venditum prefato quondam Gerardo Nollen ab Ywano filio quondam 

Johannis Kolne de Kessel prout in litteris hereditarie vendidit dicto 

Bernardo ad opus predicti magistri Johannis (dg: p) supportavit cum 

litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 310r 08 ma 29-03-1406. 

Petrus Vrederics soen van Waelwijc verkocht aan zijn oom Johannes 

Sceffenere Peters soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2½ morgen land, in Waalwijk, 

tussen een steeg gnd die Waelwijcsche Steghe enerzijds en erfgoed dat 

behoort aan het altaar van de H.Maria in de kerk van Waalwijk anderzijds, 

strekkend vanaf een sloot gnd die Schut Sloett tot aan Gerardus Raet. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1406 03.  25 

 

Petrus Vrederics soen van Waelwijc hereditarie vendidit Johanni 

Sceffenere (dg: Petri) Peters soen eius avunculo hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex duobus et dimidio jugeribus terre 

sitis in parrochia de Waelwijc inter quandam stegam dictam die 

Waelwijcsche Steghe ex uno et inter hereditatem spectantem ad (dg: alt) 

altare beate Marie in ecclesie de Waelwijc situm ex alio (dg: ut dic) 

tendentibus (dg: cum) a quodam fossato dicto die Schut Sloett ad 

hereditatem Gerardi Raet ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Jord et Heijme datum 2a post judica. 

 

1184 f.310v. 

 secunda post judica: maandag 29-03-1406. 

 sabbato post letare: zaterdag 27-03-1406. 

 tercia post judica: dinsdag 30-03-1406. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 

BP 1184 f 310v 01 ma 29-03-1406. 

Albertus Buc van Lijt droeg over aan hr Gerlacus priester zvw hr Emondus 

van Ghemert 18 Brabantse dobbel en 48 gemene plakken, aan hem beloofd door 

Johannes die Koc zvw Willelmus Uden soen, Willelmus Bijeken zvw Godefridus 

van den Graft en Johannes Hellec. 

 

Albertus Buc de Lijt XVIII Brabant dobbel et XLVIII gemeijn placken 

promissos sibi a Johanne die Koc filio quondam Willelmi Uden soen et 

Willelmo Bijeken filio quondam Godefridi van den Graft et Johanne Hellec 

prout in litteris legitime supportavit domino Gerlaco (dg: de Ghemert) 

presbitro filio domini quondam #domini Emondi de Ghemert# cum litteris et 

jure. Testes Jor et Gheel datum 2a post judica. 

 

BP 1184 f 310v 02 ma 29-03-1406. 

Albertus zvw Albertus Nezen soen droeg over aan voornoemde hr Gerlacus 

priester zvw hr Emondus van Ghemert 10 pond die hem ontbreken van de 

afgelopen twee jaar van een b-erfcijns van 5 pond, paijment dat ten tijde 

van de betaling in de beurs gaat, die Johannes Buc de jongere beloofd had 

met Kerstmis te betalen aan voornoemde Albertus, gaande uit 2 stukken land, 

gnd Twe Hoevelen, in Lith, ter plaatse gnd Hoevelen. 

 

(dg: dictus) Albertus filius quondam Alberti Nezen soen X libras sibi de 

duabus annis preteritis deficientes de hereditario censu quinque librarum 

#pagamenti pro tempore solutionis ad bursam currentis# quem Johannes Buc 

junior promiserat se daturum dicto Alberto hereditarie nativitatis Domini 

ex duabus peciis terre dictis Twe Hoevelen sitis in parrochia de Lijt ad 

locum dictum Hoevelen ut dicebat legitime supportavit dicto domino 

Gerlaco. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 310v 03 za 27-03-1406. 

Hr Gerlacus priester nzvw hr Emondus van Ghemert beloofde aan Gerardus van 

Hees 10 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 oude 

Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, en 24 gemene plakken met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Dominus Gerlacus presbiter filius #naturalis# quondam domini Emondi de 

Ghemert promisit super omnia Gerardo de Hees X florenos novos Gelrie 

videlicet IX boddreger X Vleems placken aut XIII aude Vlems grossos pro 

floreno computato boni auri et justi ponderis et XXIIII gemeijn placken 

ad festum penthecostes proximum futurum persolvendos. Testes Johannes 

Dordrecht et Jacobus datum sabbato post letare. 
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BP 1184 f 310v 04 di 30-03-1406. 

Wijnricus die Visscher van Ludic, zijn vrouw Luijtgardis dvw Arnoldus zvw 

Arnoldus smid van Mierle en Arnoldus en Johanna, kv voornoemde Wijnricus en 

Luijtgardis, verkochten aan Theodericus zvw Johannes Oeden soen van Leende 

een b-erfpacht van 28 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Someren te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Someren, gnd die Roden 

Hoeve, 15 lopen rogge groot, tussen kv Gertrudis van den Rode enerzijds en 

Henricus Dijebout anderzijds, (2) een stuk land, 3½ lopen rogge groot, 

aldaar, welke pacht Henricus zv Johannes dekaan van Helmond, tbv Henricus 

zvw voornoemde Arnoldus smid, gekocht had van Johannes Bollix soen van 

Zoemeren, welke pacht aan hem gekomen was na overlijden van wijlen 

voornoemde Henricus, oom van voornoemde Luijtgardis, en welke pacht nu aan 

hen behoort. Theodericus van den Perde bv voornoemde Luijtgardis zal binnen 

een jaar afstand doen tbv voornoemde koper. 

 

Solvit. {thv et quod Theodericum:} Ponetur istud pro se. Solvit. 

(dg: Theodericus filius quonda) Wijnricus die Visscher van Ludic maritus 

legitimus Luijtgardis sue uxoris filie quondam Arnoldi filii quondam 

Arnoldi fabri de Mierle et ipsa cum eodem Arnoldus Jacobus (dg: et) 

fratres et Johanna eorum soror liberi dictorum Wijnrici et Luijtgardis 

cum tutore hereditariam paccionem XXVI lopinorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex 

pecia terre sita in parrochia de Zoemeren dicta communiter die Roden 

Hoeve quindecim lopina siliginis dicte mensure annuatim in semine 

capiente sita inter hereditatem liberorum Gertrudis van den Rode ex uno 

et inter hereditatem Henrici Dijebout ex alio atque ex attinentiis dicte 

pecie terre universis atque ex pecia terre tria et dimidium lopina 

siliginis in semine (dg: sei) capiente (dg: quam pacc) sita ibidem quam 

paccionem Henricus filius (dg: dicti quondam Arnoldi fabri) Johannis 

decani de Helmont ad opus Henrici filii dicti quondam Arnoldi fabri erga 

Johannem Bollix soen de Zoemeren emendo acquisierat prout in litteris et 

quam paccionem sibi de morte dicti quondam Henrici avunculi olim dicte 

Luijtgardis successione advolutam esse en nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico filio quondam Johannis Oeden soen van 

Leende supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Henrici et suorum heredum 

deponere et quod Theodericum van den Perde fratrem dicte Luijtgardis 

infra annum datam presentium super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renunciare coram scabinis in Busco. Testes 

Jorden et Gheel datum tercia post judica. 

 

BP 1184 f 310v 05 di 30-03-1406. 

Voornoemde Wijnricus die Visscher van Ludic, zijn vrouw Luijtgardis dvw 

Arnoldus zvw Arnoldus smid van Mierle en Arnoldus en Johanna, kv voornoemde 

Wijnricus en Luijtgardis, verkochten aan voornoemde Theodericus zvw 

Johannes Oeden soen van Leende een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een akker lands, 

gnd die Clamacker, in Someren, welke pacht voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus 

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

had van Arnoldus zvw Reijnerus Haengreve van Zoemeren, welke pacht etc {aan 

hem gekomen was na overlijden van wijlen voornoemde Henricus, oom van 

voornoemde Luijtgardis, en welke pacht nu aan hen behoort}. 

 

Solvit. 

Dicti venditores ut supra hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Zoemeren solvendam hereditarie 

purificationis et in Zoemeren tradendam ex agro terre dicto die Clamacker 

sito in parrochia de Zoemeren quam paccionem dictus Arnoldus filius 

quondam Arnoldi fabri de Mierle ad opus Henrici sui !patris filii eiusdem 

quondam Arnoldi erga Arnoldum filium quondam Reijneri Haengreve de 
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Zoemeren emendo acquisierat et quam paccionem etc cum narratione ut supra 

hereditarie vendiderunt dicto Theoderico supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes ut supra excepto quod ipsi promiserunt pro Theoderico. 

Testes datum supra. ?Et. 

 

BP 1184 f 310v 06 do 01-04-1406. 

Walterus zvw Walterus van Vucht verkocht aan Johannes Hals zvw Johannes 

Hals een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd 

die Aude Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Johannes. 

 

Walterus filius quondam Walteri van Vucht peciam terre sitam in parrochia 

de Roesmalen ad locum dictum Hijnen #in loco dicto die Aude Hoeve# inter 

hereditatem Johannis Hals filii quondam Johannis Hals ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Jacobus 

datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 310v 07 do 01-04-1406. 

Voornoemde Johannes Hals zvw Johannes Hals verkocht aan voornoemde Walterus 

zvw Walterus van Vucht een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, 

ter plaatse gnd die Aude Hoeve, tussen Aleijdis Scerpinc en haar kinderen 

enerzijds en wijlen Johannes Bathen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Hijnen in loco dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Aleijdis 

Scerpinc et eius liberorum ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Bathen soen ex alio hereditarie vendidit dicto Waltero promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 310v 08 do 01-04-1406. 

Willelmus Sceijnkel zvw Willelmus Sceijnckel verkocht aan Johannes zvw 

Danijel van Valderacken een stuk land, in Moergestel, ter plaatse gnd die 

Katerstraet, tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes en met het 

andere eind aan voornoemde Willelmus, zoals afgepaald. Koper en verkoper 

moeten hun erfgoed omheinen. Een brief slechts voor Johannes. 

 

Willelmus Sceijnkel filius quondam Willelmi Sceijnckel peciam terre sitam 

in parrochia de Gestel prope Oesterwijc ad locum dictum die Katerstraet 

inter hereditatem Johannis filii quondam Danijelis van Valderacken ex uno 

et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

dicti Johannis et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Willelmi #prout 

ibidem limitata est# ut dicebat (dg: promittens s) hereditarie vendidit 

dicto Johanni promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tali annexa conditione quod quivis dictorum venditoris et emptoris 

predictorum eius hereditatem exnunc deinceps perpetue taliter 

corconvallabit quod alteri dampna exinde non eveniant in futurum ut ipsi 

sub obligatione dictarum suarum hereditatum mutuo promiserunt. Testes 

datum supra. Fiet una tantum pro Johanne. 

 

1184 f.311r. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis aprilis die prima: donderdag 01-04-1406. 

 

BP 1184 f 311r 01 do 01-04-1406. 

Hr Walterus van Gageldonc priester en zijn broer Hugemannus, kvw Petrus van 

Gageldonc, verkochten aan Johannes Beijs van Breda 6 mud rogge n-erfpacht, 

maat van Eindhoven, met Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit (1) 

alle goederen die aan voornoemde verkopers gekomen waren na overlijden van 

hun voornoemde vader Petrus, (2) alle goederen, die aan hen zullen komen na 
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overlijden van hun moeder jkvr Elizabeth, dvw Walterus Vos en wv voornoemde 

Petrus. De koper zal voornoemde pacht niet manen zolang voornoemde jkvr 

Elizabeth leeft. De brief overhandigen aan hem of aan Godscalcus Arts soen. 

 

Solvit. 

Dominus Walterus van Gageldonc presbiter et Hugemannus eius frater liberi 

quondam Petri van Gageldonc #hereditarie vendiderunt Johanni Beijs van 

Breda# (dg: hereditariam) sex modios siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Eijndoven (dg: #de hereditariis p# de hereditaria paccione 

XXVIII modiorum siliginis mensure predicte quam paccionem dictus quondam 

Petrus XXVIII modiorum siliginis predicte quondam Petrus solvendam habuit 

hereditarie purificationis et in par) solvendos hereditarie 

purificationis et in Eijndoven tradendam ex omnibus et singulis bonis 

ipsis venditoribus de morte dicti quondam Petri eorum patris successione 

advolutis atque ex omnibus et singulis bonis ipsis venditoribus de morte 

domicelle Elizabeth eorum matris filie quondam Walteri Vos relicte dicti 

quondam Petri successione advolvendis ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et sufficientem facere hoc addito quod 

predictus emptor dictam paccionem non monebit quamdiu dicta (dg: eorum 

mater) #domicella Elizabeth# vixerit in humanis presentibus tamen 

litteris post decessum ipsius domicelle Elizabeth in suo vigore 

permansuris. Testes Jorden et Jacobus datum quinta post judica. Tradatur 

sibi vel Godscalco Arts soen. 

 

BP 1184 f 311r 02 do 01-04-1406. 

Godescalcus Arnts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Godescalcus Arnts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311r 03 do 01-04-1406. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Rodolphus nzvw 

Rodolphus van der Sporct 1½ bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Eijlde, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en voornoemde Rodolphus 

anderzijds, met een eind strekkend aan een kamp gnd Voertshoeve, behorend 

aan Ghibo Loden soen, en met het andere eind aan voornoemde Rodolphus, 

belast met 1½ oude groot aan de heer van Boxtel. 

 

(dg: Solvit 3 grossos). Solvit. 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct unum et dimidium 

bonaria prati sita in parrochia de Berlikem ad locum dictum Eijlde inter 

hereditatem Theoderici predicti ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

filii naturalis quondam Rodolphi van der Sporct ex alio tendentia cum uno 

fine ad campum dictum Voertshoeve ad Ghibonem Loden soen spectantem et 

cum reliquo fine ad hereditatem dicti Rodolphi ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Rodolpho promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis domino de 

Bucstel exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311r 04 do 01-04-1406. 

Arnoldus Rutghers soen van der Hellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Arnoldus Rutghers soen van der Hellen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 311r 05 do 01-04-1406. 

Voornoemde Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan 

Luijtgardis ev Ghibo Loden soen, tbv voornoemde Ghibo, ½ bunder beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Eijlde, tussen eertijds voornoemde Theodericus, 

nu Rodolphus nzvw Rodolphus van der Sporct enerzijds, en Arnoldus Rutghers 
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van der Hellen anderzijds, belast met ½ oude groot aan de heer van Boxtel. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus dimidium bonarium prati situm in parrochia de Berlikem 

ad locum dictum Eijlde inter hereditatem (dg: Rodolp) #{in linker marge:} 

dudum# dicti Theoderici nunc ad (dg: Lud) Rodolphum filium #naturalem# 

quondam Rodolphi van der Sporct #spectantem# ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Rutghers van der Hellen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Luijtgardi (dg: filie) uxori Ghibonis Loden soen ad opus eiusdem Ghibonis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto dimidio grosso antiquo domino de Bucstel exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

{Naast dit contract begint in de linker marge een verticale haal die 

doorloopt naast 06}. 

 

BP 1184 f 311r 06 do 01-04-1406. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1407) 

met 23 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde. Opgesteld in 

de kamer, in aanwezigheid van Gerardus Bathen soen, Godefridus van Rode en 

Theodericus Bathen soen. 

 

Et poterit redimere infra hinc et a festo nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum semper dicto spacio pendente cum XXIII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem prout dicta Luijtgardis recognovit et 

promisit etc ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

aprilis die prima hora prime presentibus Gerardo Bathen soen Godefrido 

van Rode et Theoderico Bathen soen. {Hierna is enige ruimte 

vrijgebleven}. 

 

BP 1184 f 311r 07 do 01-04-1406. 

Jordanus zvw Henricus Brant van Oerscot verkocht aan Johannes van den Doirn 

van Arscot een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis 

in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Alens Brake, in 

Oirschot in de herdgang van Straten, rondom tussen de gemeint, belast met 1 

mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot. 

 

Solvit. 

Jordanus filius quondam Henrici Brant van Oerscot hereditarie vendidit 

Johanni van den Doirn van (dg: Ar) Arscot hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex pecia terre dicta Alens Brake 

sita !parrochia de Oerscot in pastoria de Straten inter communitatem 

circonquaque coadiacentem ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno modio 

siliginis hereditarie paccionis #dicte mensure# exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311r 08 do 01-04-1406. 

Jacobus Maes soen ev Elizabeth dv Johannes Loijart verkocht aan Henricus 

zvw Arnoldus Boijdens soen een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Corvels Acker, tussen Mijchael Heijnen enerzijds en Petrus van den Gheijne 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Jacobus Maes soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

(dg: quondam) Johannis Loijart (dg: tres) peciam terre sitam in parrochia 

de Tilborch ad locum dictum Corvels Acker inter hereditatem Mijchaelis 

Heijnen ex uno et inter hereditatem Petri van den Gheijne ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Arnoldi Boijdens soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1184 f 311r 09 do 01-04-1406. 

Johannes van den Haghenvenne verkocht aan Rijxkinus zvw Gerardus Rijcauts 

soen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Hostat, in Veghel, ter 

plaatse gnd Sweenslaken, tussen Godefridus Mostart enerzijds en Lucas van 

Bubnagel anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Johannes van den Haghenvenne legitime vendidit Rijxkino filio quondam 

Gerardi Rijcauts soen vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti Rijxkini et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Hostat sita 

in parrochia de Vechel ad locum dictum Sweenslaken inter hereditatem 

Godefridi Mostart ex uno et inter hereditatem Luce van (dg: Bucb) 

Bubnagel ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem !aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis et 

sufficientem facere et cum (dg: mortu) mortuus fuerit erit quitum. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.311v. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 

BP 1184 f 311v 01 do 01-04-1406. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Johannes Funsel 

timmerman en Laurencius van den Hoeve alle eiken die staan in een tuin van 

voornoemde Theodericus, ter plaatse gnd die Sporct, achter het huis gnd 

bachuijs. De bomen moeten uiterlijk op Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) 

verwijderd zijn. 

 

Solvit. 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct omnes arbores 

quercinas consistentes in quodam orto dicti Theoderici sito (dg: re) ad 

locum dictum die Sporct (dg: et) retro domum dictam bachuijs ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Funsel (dg: ?ar) carpentario et Laurencio 

van den Hoeve promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tali annexa conditione quod dicti emptores predictas arbores ad eorum 

profectum secabunt et infra (dg: annum) hinc et festum Johannis proxime 

futurum a fundo amovebunt. Testes Jorden et Jacobus datum quinta post 

judica. 

 

BP 1184 f 311v 02 do 01-04-1406. 

Johannes van Hijntham zv Arnoldus van Hijntham beloofde aan Henricus 

Gruijter nzvw Leonius van Langvelt 104 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

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

 

Johannes van Hijntham filius Arnoldi van Hijntham promisit super omnia 

Henrico Gruijter filio naturali quondam Leonii de Langvelt centum et 

quatuor gulden IX boddreger (dg: ?et) pro quolibet gulden computato ad 

(dg: nat) Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311v 03 do 01-04-1406. 

Adam zv Willelmus Daems soen ev Elizabeth, dv Aleijdis van Os en wijlen 

Johannes Spormer zvw Gerisius Scrollen, verkochten aan Matheus van Geffen 

zvw Johannes, tbv hem en Theodericus en Elizabeth, kvw voornoemde Gerisius, 

1/5 deel dat aan hen behoort in alle erfelijke goederen van wijlen 

voornoemde Gerisius en wijlen diens vrouw Elizabeth, waarin zij waren 

overleden, belast met de lasten, die voornoemde wijlen Gerisius eruit had. 

De brief overhandigen aan voornoemde Matheus. 
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Solvit. 

(dg: W Willelmus van Beke sartor maritus legitimus Aleijdis de Os eius 

uxoris relicte quondam Johannis Spormer filii quondam Gerisii Scrollen et 

et) Adam filius Willelmi Daems soen maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie dictorum Aleijdis et quondam Johannis Spormer (dg: omnes 

et singulas hereditates que dicto Johanni de morte q totam) #quintam# 

partem (dg: et omne jus eis quovis modo competens) #ad ipsos spectantem# 

in omnibus et singulis bonis #hereditariis# dicti quondam Gerisii et 

quondam Elizabeth eius uxoris in quibus ipsi decesserunt seu alter eorum 

decessit ut dicebant hereditarie vendiderunt Matheo de Geffen #filio 

quondam Johannis# ad opus sui et ad opus Theoderici et !Elzabeth eius 

sororis liberorum dicti quondam Gerisii promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus que 

dictus quondam Gerisius exinde solvere consuevit et tenebatur. Testes 

Jorden et Gheel datum supra. Tradatur dicto Matheo. 

 

BP 1184 f 311v 04 do 01-04-1406. 

Willelmus van Beke snijder en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes Spormer zvw 

Gerisius Scrollen deden afstand. De brief overhandigen aan voornoemde 

Matheus. 

 

Solvit. 

Quo facto Willelmus de Beke sartor maritus legitimus Aleijdis eius uxoris 

relicte quondam Johannis Spormer filii quondam Gerisii Scrollen et dicta 

Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore super premissis et jure promittens! 

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

sui deponere. Testes datum supra. Tradatur dicto Matheo. 

 

BP 1184 f 311v 05 do 01-04-1406. 

Gerardus Muijl zvw Johannes Muijl beloofde aan Johannes van Ghemert 60 

nieuwe gulden, 9 botdrager of de waarde door 1 gulden gerekend, met 

Pinksteren over 2 jaar (zo 03-06-1408) te betalen. 

 

Gerardus Muijl filius quondam Johannis Muijl promisit super omnia Johanni 

de Ghemert LX novos gulden IX boddreger vel valorem pro quolibet gulden 

computato a penthecostes proxime futuro ultra duos (dg: pers) annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311v 06 do 01-04-1406. 

Beatrix wv Henricus Jonge: 1 morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, 

ter plaatse gnd Hengmeet, tussen Johannes van Ghemert enerzijds en 

Ermgardis Muijls anderzijds, met een eind strekkend aan de landweer {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Beatrix relicta quondam Henrici Jonge {groot deel van de regel 

vrijgelaten} unum juger terre situm in parrochia de Berchen ad locum 

dictum Duer ad locum dictum Hengmeet inter hereditatem Johannis de 

Ghemert ex uno et inter hereditatem Ermgardis Muijls ex alio tendens cum 

uno fine ad munimen ut dicebat {Verticale haal in linker marge naast 

onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 311v 07 do 01-04-1406. 

Johannes Ghijssellen soen van Os, zijn vrouw Jutta wv Zegherus van Boemel 

en Metta, dv voornoemde Jutta en wijlen Zegerus, verkochten aan Johannes 

Erenbout zvw Gerardus Pauwe en Johannes Stofkens soen twee kamers met 

ondergrond, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Basijns enerzijds en erfgoed van Rodolphus van Gravia anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de stadsmuur, met de 

helft van een wand en van een schoorsteen die daar staat, welke goederen 
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wijlen voornoemde Zegerus in cijns verkregen5 had van Rodolphus van Gravia. 

 

Solvit sex grossos. 

Johannes Ghijssellen soen de Os maritus legitimus Jutte eius uxoris 

relicte quondam Zegheri de Boemel et dicta Jutta cum eodem tamquam cum 

tutore et !Mentta (dg: cum eor) filia dictorum Jutte et quondam Zeger! 

(dg: cum) cum tutore duas cameras cum suis fundis sitas in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem quondam Johannis Basijns ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi de Gravia ex alio tendentes a communi platea 

retrorsum ad murum opidi de Busco simul cum medietate parietis et 

epijchaustorii ibidem consistentis quas duas cameras cum suis fundis et 

cum medietate #parietis# epijchaustorii dictus quondam Zegerus erga 

Rodolphum de Gravia ad censum acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Johanni (dg: Erenbert) Erenbout filio quondam Gerardi Pauwe 

et Johanni Stofkens soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere (dg: et). Testes Jorden et Gheel datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 311v 08 do 01-04-1406. 

Alle voornoemden beloofden dat Margareta, onmondige dv voornoemde Jutta en 

wijlen Zegerus, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen.  

 

Dicti omnes promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Margaretam filiam 

dictorum Jutte et quondam Zegeri quamcito ad annos pervenerit super 

premissis et jure ad opus dictorum emptorum hereditarie (dg: et 

renunciavit) facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311v 09 do 01-04-1406. 

Willelmus van Laervenne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van Laervenne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 311v 10 do 01-04-1406. 

Voornoemde Johannes Erenbout zvw Gerardus Pauwe en Johannes Stofkens soen 

beloofden aan voornoemde Johannes Ghijssellen soen van Os 28 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni XXVIII 

gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.312r. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 

BP 1184 f 312r 01 do 01-04-1406. 

Petrus die Vos van Huesden en Hessello van Drongellen beloofden aan Andreas 

van Drodis, tbv etc, 50 Franse kronen of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1406) te betalen op straffe van 2. 

 

Petrus die Vos van Huesden et Hessello van Drongellen promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc L Vrancrijc cronen vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes Jorden et Gheel datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 312r 02 do 01-04-1406. 

Johannes van Ghenderen verkocht aan Arnoldus Hagen zv Petrus Hagen 6 hont 

land, in Waalwijk, ter plaatse gnd die Mijddelste Camp, tussen Berisius van 

Breda enerzijds en Jacobus Yden soen anderzijds, belast met een cijns aan 

                         
5 Zie ← BP 1181 p 321r 07 do 13-03-1399, uitgifte van deze goederen. 
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het kapittel van Beek. 

 

Solvit. 

Johannes van Ghenderen sex hont terre sita in parrochia de Waelwijc in 

loco dicto die Mijddelste Camp inter hereditatem Berisii van Breda ex uno 

et inter hereditatem Jacobi Yden soen ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Hagen filio Petri Hagen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

capitulo de Beke exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312r 03 do 01-04-1406. 

Bertoldus Hennens soen droeg over aan Godefridus zvw Bodo van Heirlaer 

molenaar (1) een akker, gnd den Creijenacker, eertijds van Ghibo Keijot, in 

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

Herlaer, ter plaatse gnd Thede, op de plaats gnd Lewerken Eijgen, (3) een 

stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, naast de plaats 

gnd die Vlaessche, welke akker en twee stukken land voornoemde Bertoldus 

gekocht had van Ludekinus mitten Ymen zvw Cristianus van Zeelst, belast met 

beloften in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Bertoldus Hennens soen quendam agrum dictum (dg: dictum) den Creijenacker 

dudum Gibonis Keijot situm in parrochia de Gestel prope Heirlaer ad locum 

dictum Thede item peciam terre sitam in parrochia et loco predictis supra 

locum dictum Lewerken Eijgen atque peciam terre sitam in dicta parrochia 

in dicto loco Thede vocato juxta locum dictum die Vlaessche quos agrum et 

duas pecias terre predictos dictus Bertoldus erga Ludekinum (dg: me) 

mitten Ymen filium quondam Cristiani de Zeelst emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Bodonis van 

Heirlaer multoris cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis promissionibus in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312r 04 do 01-04-1406. 

Petrus Bossche ev Katherina dvw Arnoldus van Berlikem verkocht aan 

Rodolphus zvw voornoemde Arnoldus van Berlikem een stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Bockellaer, tussen kvw Hermannus Drinchellinc en Albertus 

gnd Aeb Mutsart enerzijds en voornoemde Rodolphus anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Solvit II boddreger. 

Petrus Bossche (dg: peciam terre s) maritus et tutor legitimus Katherine 

eius uxoris filie quondam Arnoldi van Berlikem peciam terre sitam in 

parrochia de (dg: Berlik) Scijnle in (dg: p) loco dicto Bockellaer inter 

hereditatem liberorum quondam Hermanni Drinchellinc et hereditatem 

Alberti dicti Aeb Mutsart ex uno et inter hereditatem Rodolphi filii 

dicti quondam Arnoldi van Berlikem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Rodolpho promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312r 05 do 01-04-1406. 

Voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus van Berlikem beloofde aan voornoemde 

Petrus Bossche 50½ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori L et dimidium Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312r 06 do 01-04-1406. 

Voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus van Berlikem beloofde aan voornoemde 
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Petrus Bossche hetzelfde bedrag van 50½ Hollandse gulden met Sint-Jan over 

1 jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori tantum a Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312r 07 do 01-04-1406. 

Engbertus van den Boijdonc zvw Theodericus van den Boijdonc ev Oda dvw 

Gerisius Scrollen verkocht aan Matheus van Geffen zvw Johannes alle 

erfelijke goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Oda. 

 

Solvit. 

Engbertus van den Boijdonc filius quondam Theoderici van den Boijdonc 

maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie quondam Gerisii Scrollen 

omnia et singula bona #hereditaria# ipsis vel eorum alteri de morte (dg: 

dicti) quondam patris et matris eiusdem Ode successione advoluta 

hereditarie vendidit Matheo de Geffen (dg: ad opus sui et ad opus 

Theoderici et) #filio quondam Johannis# promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 312r 08 do 01-04-1406. 

Voornoemde Matheus van Geffen zvw Johannes beloofde aan voornoemde 

Engbertus van den Boijdonc zvw Theodericus van den Boijdonc 56 gulden, 9 

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

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LVI gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

nativitatiis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312r 09 do 01-04-1406. 

Jordanus die Leeuwe droeg over aan zijn schoonzoon Petrus van Zonne zijn 

vruchtgebruik in een kamp, gnd Posteels Camp, gelegen tegenover de kapel 

van Sint-Petrus, in Maelstrem, over de Dieze {niet afgewerkt contract}. 

 

Jordanus die Leeuwe (dg: usu totum) usufructum sibi competentem in quodam 

campo dicto Posteels Camp sito in opposito capelle sancti Petri in 

Maelstrem ultra Dijesam ut dicebat legitime supportavit Petro de Zonne 

suo genero promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui. 

 

BP 1184 f 312r 10 do 01-04-1406. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Jordanus een lijfrente van 8½ 

lichte schild met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al zijn goederen 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Jordano vitalem pensionem octo et dimidii lichte scilt anno 

quolibet ad vitam dicti Jordani et non ultra Martini et (dg: pro) ex 

omnibus et singulis suis bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit 

erit quitum. 

 

BP 1184 f 312r 11 do 01-04-1406. 

Rodolphus zv Henricus van Zulikem verkocht aan Conrardus zvw Arnoldus 

Coenen soen 1/5 deel dat behoorde aan Lucia dvw Gerardus van Cranenborch, 

in (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Gestel bij Herlaer, 

tussen de gemeint enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, (2) een 

stuk land, in Gestel bij Herlaer, tussen Johannes van Mijngen enerzijds en 

voornoemd water gnd die Dommel anderzijds, welk 1/5 deel voornoemde 

Rodolphus in pacht verkregen had van voornoemde Lucia, belast met de pacht 
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in de brief vermeld. 

 

Rodolphus filius Henrici de Zulikem quintam partem que ad Luciam filiam 

quondam Gerardi van Cranenborch spectabat in hereditatibus infrascriptis 

videlicet in domo (dg: et) orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis 

in Gestel prope Herlaer inter communitatem ex uno et inter aquam dictam 

die Dommel ex alio atque in pecia terre sita in parrochia de Gestel prope 

Herlaer inter hereditatem Johannis de Mijngen ex uno et inter predictam 

aquam die Dommel vocatam ex alio (dg: atque in pecia terre dicta die 

Molenacker septem lopinos siliginis in semine capiente sita in dicta 

parrochia ad locum dictum Hezelaer juxta repagulum dictum hecke ibidem) 

quam quintam partem premissorum dictus Rodolphus erga predictam Luciam ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Conrardo filio 

quondam Arnoldi Coenen soen supportavit cum litteris et jure #{in linker 

marge:} occacione# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes Jorden et Gheel datum quinta post judica. 

 

1184 f.312v. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis aprilis die prima: donderdag 01-04-1406. 

 

BP 1184 f 312v 01 do 01-04-1406. 

Henricus van Zulikem en zijn zoon Rodolphus droegen over aan voornoemde 

Conrardus zvw Arnoldus Coenen soen (1) het vruchtgebruik dat Yda wv 

Gerardus van Cranenborch had in (1a) een huis, tuin en aangelegen beemdje, 

in Gestel bij Herlaer, binnen de bruggen, tussen het water gnd die Dommel 

enerzijds en de gemeint gnd die Laet anderzijds, (1b) een tuin aldaar, over 

de Dommel, tegenover een erfgoed van wijlen Laurencius van Vaelbeke, met 

een eind strekkend aan Rutgherus Scoenmakers, welk vruchtgebruik voornoemde 

Henricus verworven had van voornoemde Yda, (2) 1/5 deel dat aan Henricus 

zvw voornoemde Gerardus behoorde in voornoemde goederen, welk 1/5 deel 

voornoemde Henricus van Zulikem verworven had van voornoemde Henricus zvw 

Gerardus van Cranenborch, (3) de helft van 1/5 deel, welk 1/5 deel behoorde 

aan Gerardus zvw voornoemde Gerardus van Cranenborch, in voornoemde 

goederen, welke helft voornoemde Henricus van Zulikem verworven had van 

voornoemde Henricus en zijn zuster Lucia, kvw voornoemde Gerardus. 

 

Henricus van Zulikem et Rodolphus eius filius usufructum quem Yda relicta 

quondam Gerardi van Cranenborch ad eius vitam habuit in domo et orto et 

pratulo sibi adiacente sitis in Gestel (dg: predicta) prope Herlaer infra 

pontes inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter communitatem dictam 

die Laet ex alio (dg: atque in pratulo sito) atque in quodam orto sito 

#ibidem# (dg: in opposito domus predicte) ultra aquam predictam in 

opposito hereditatis quondam Laurencii van Vaelbeke tendente cum uno fine 

ad hereditatem Rutgheri Scoenmakers quem usufructum dictus Henricus erga 

Ydam predictam acquisierat (dg: pro) ut dicebat (dg: legitime 

supportavit) atque quintam partem que ad Henricum filium quondam Gerardi 

predicti spectabat in domo orto pratulo et orto predictis quam quintam 

partem dictus Henricus de Zulikem erga predictum Henricum filium quondam 

Gerardi de Cranenborch acquisierat atque medietatem unius quinte partis 

que quinta pars ad Gerardum filium dicti quondam Gerardi de Cranenborch 

spectabat in premissis et quam medietatem huiusmodi quinte partis dictus 

Henricus de Zulikem erga prefatum Henricum et Luciam eius sororem liberos 

dicti quondam Gerardi acquisierat ut dicebant hereditarie supportaverunt 

dicto Conrardo filio quondam Arnoldi Coenen soen promittentes #et cum eo 

Rodolphus eius filius# indivisi super omnia #habita et habenda# ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Jorden et Gheel 

datum quinta post judica. 
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BP 1184 f 312v 02 do 01-04-1406. 

Gerardus van Aa zv hr Willelmus van Aa ridder deed tbv voornoemde Conrardus 

afstand van voornoemde goederen en beloofde de aanspraken van zijn kant en 

van de kant van voornoemde Henricus van Zulikem en Rodolphus af te 

handelen. 

 

(dg: ?Not) Gerardus de Aa filius domini Willelmi de Aa militis (dg: 

promisit super omnia habita et habenda) super premissis et jure ad opus 

dicti (dg: emptoris h) Conrardi hereditarie renunciavit promittens super 

omnia (dg: ratam servare) habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et (dg: dicti quondam) dictorum Henrici de 

Zulikem et Rodolphi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312v 03 do 01-04-1406. 

De broers Reijnerus gnd Nijerken en Albertus, kvw Gerardus van Cranenborch, 

verkochten aan voornoemde Conrardus de helft die aan hen behoort in 

voornoemde goederen. Ze beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd het 

vruchtgebruik dat hun moeder Yda erin heeft en een pacht die zij eruit 

beuren. 

 

Reijnerus (dg: et) dictus Nijerken et Albertus fratres liberi quondam 

Gerardi van Cranenborch medietatem ad ipsos spectantem in premissis 

hereditarie vendiderunt dicto Conrardo promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex 

parte eorum (dg: et dicti) et suorum heredum deponere excepto usufructu 

qui ad predictam Ydam eorum matrem spectabat in premissis salva eis sua 

paccione quam exinde solvendam habent. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312v 04 do 01-04-1406. 

Voornoemde Conrardus beloofde aan de broers Henricus, Reijnerus gnd 

Nijerken en Albertus, kvw Gerardus van Cranenborch, een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Gestel bij Herlaer te leveren, 

gaande uit geheel de voornoemde goederen. 

 

Dictus Conrardus promisit se daturum et soluturum (dg: dictis) #Henrico# 

Reijnero dicto Nijerken et Alberto fratribus liberis quondam Gerardi van 

Cranenborch hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et in Gestel prope Herlaer 

tradendam ex integris hereditatibus predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312v 05 do 01-04-1406. 

En hij kan terugkopen, in delen of in zijn geheel, gedurende 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (do 02-02-1406), elk mud met 50 nieuwe 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, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus van Bucstel, 

Arnoldus Coenen soen en Gerardus zv hr Willelmus van Aa ridder. 

 

Et poterit redimere in parte vel in toto ad spacium trium annorum festum 

purificationis proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente quemlibet modium cum L nuwe 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 aprilis die prima hora completorum presentibus dictis 

scabinis Gerardo van Bucstel et Arnoldo Coenen soen et Gerardo filio 

domini Willelmi de Aa militis. 

 

BP 1184 f 312v 06 do 01-04-1406. 

Voornoemde Reijnerus en Albertus deden tbv Henricus van Zulikem afstand van 

een stuk land, gnd Molenacker, van wijlen Henricus Grove, in Gestel bij 

Herlaer, voorbij twee hekken aldaar, en van het recht dat zij daarin hebben 
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en na overlijden van hun moeder Yda zullen verkrijgen. 

 

 

(dg: Johannes) Dictus Reijnerus et Albertus super pecia terre dicta 

Molenacker quondam Henrici Grove sita in parrochia de Ghestel prope 

Herlaer ultra duo repagula ibidem ut dicebant et super jure (dg: ad opus 

H) ipsis competente et post mortem Yde eorum matris competituro ad opus 

Henrici de Zulikem hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 312v 07 do 01-04-1406. 

Voornoemde Conrardus deed tbv voornoemde Henricus afstand van voornoemd 

stuk land. 

 

Dictus Conrardus super predicta pecia terre et jure ad opus dicti Henrici 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312v 08 do 01-04-1406. 

Johannes van Boningen Sijmons soen beloofde aan Philippus zv Hermannus 

Coenen een n-erfcijns van 20 oude Franse schilden, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes de Boningen Sijmons soen promisit super habita et habenda #se 

daturum et soluturum# Philippo filio Hermanni Coenen (dg: XX aude scilde 

Francie vel valorem) hereditarium censum XX aude scilde Francie 

hereditarie Johannis ex omnibus et singulis suis bonis habitis et 

habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 312v 09 do 01-04-1406. 

Petrus van Huesden zv Johannes van Huesden droeg over aan zijn broer 

Rodolphus 5 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Twe Hoeven, tussen 

Willelmus van den Perre enerzijds en Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen, 

Petrus zvw Henricus Rijcouts soen en Petrus Arnts soen anderzijds, welke 5 

hont voornoemde Petrus van Huesden gekocht had van Johannes van Lent zvw 

Henricus Mudekens. 

 

Petrus de Huesden filius Johannis de Huesden quinque hont terre sita in 

parrochia de Lijttoijen in loco dicto Twe Hoeven inter hereditates 

Willelmi van den Perre ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam 

Arnoldi Ghenen soen Petri filii quondam Henrici Rijcouts soen et Petri 

Arnts soen ex alio que quinque hont terre dictus Petrus erga Johannem de 

Lent filium quondam Henrici Mudekens acquisierat emendo prout in litteris 

hereditarie supportavit Rodolpho suo fratri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.313r. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 sexta post palmarum: vrijdag 09-04-1406.  

 

BP 1184 f 313r 01 do 01-04-1406. 

Petrus van Huesden zv Johannes van Huesden droeg over aan zijn voornoemde 

broer Rodolphus ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Overste 

Twe Hoeven, tussen Johannes Zesken enerzijds en erfgoed gnd die Nederste 

Twe Hoeven anderzijds, aan hem overgedragen door Arnoldus zvw Gerisius van 

Lijt. 

 

Petrus de Huesden filius Johannis de Huesden dimidium juger terre situm 

in parrochia de Lijttoijen in loco dicto die Overste Twe Hoeven inter 
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hereditatem Johannis Zesken ex uno et inter hereditatem dictam die 

Nederste Twe Hoeven ex alio supportatum (dg: di) sibi ab Arnoldo filio 

quondam Gerisii de Lijt prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Rodolpho suo fratri cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

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

Gheel datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 313r 02 do 01-04-1406. 

Andreas Hoppenbrouwer droeg over aan Gerardus zv Henricus van Broechoven, 

tbv zijn voornoemde vader Henricus, een b-erfcijns van 8 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit goederen gnd te Aesvoert, gelegen in de 

eninge van Hilvarenbeek, welke cijns voornoemde Andreas gekocht had van 

Henricus van Eijcke zvw Petrus Valant zvw Henricus Posteel en Robbertus van 

Wisschel. 

 

Solvit. 

Andreas Hoppenbrouwer hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex bonis dictis te Aesvoert sitis in unione de 

Hildwarenbeke atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis quem censum dictus Andreas 

erga Henricum de Eijcke filium quondam Petri Valant filii quondam Henrici 

Posteel et Robbertum de Wisschel emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio Henrici van Broechoven ad opus 

eiusdem Henrici sui patris cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 313r 03 do 01-04-1406. 

Margareta dvw Marselius van Hijntham droeg over aan Willelmus van Eten alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar oom Henricus 

van der Heijde van Bladel, waarin Margareta wv voornoemde Henricus haar 

vruchtgebruik heeft. 

 

Margareta filia quondam Marselii van Hijntham cum tutore omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Henrici van der Heijde van Bladel (dg: sui) 

eius avunculi successione advoluta in quibus Margareta relicta eiusdem 

quondam Henrici suum possidet usufructum ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo van Eten promittens (dg: super omnia) cum tutore 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 04 do 01-04-1406. 

Elizabeth wv Gerardus Berwout droeg over aan Henricus Bije zvw Arnoldus 

Bije van Druenen een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan haar verkocht door Johannes Bije zvw 

voornoemde Arnoldus Bije. 

 

Elizabeth relicta quondam Gerardi Berwout cum tutore hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam sibi a Johanne 

Bije filio quondam Arnoldi Bije de Druenen (dg: sup) prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Bije filio dicti quondam Arnoldi Bije cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 05 do 01-04-1406. 

Willelmus van Bucstel zvw Willelmus Bastart van Bucstel droeg over aan de 

secretaris, tbv Gerardus Bathen soen, al zijn beesten, varend goed, 

roerende en gerede goederen. 
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Solvit II grossos. 

Willelmus de Bucstel filius (dg: naturalis) quondam Willelmi Bastart de 

Bucstel omnes et singulas suas bestias et bona pecoralia #et bona sua 

mobilia et parata# habita et habenda legitime supportavit #mihi ad opus# 

Gerardi Bathen soen (dg: lu) promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 06 do 01-04-1406. 

Gerardus van Bucstel en zijn zusters Gertrudis en Elizabeth, kvw Johannes 

gnd Paep Jan van Nuwelant, verkochten aan Rodolphus van den Stappen Jans 

soen ½ bunder broekland, in Gemonden, in de dingbank van Schijndel, naast 

de plaats gnd die Beecke, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en erfgoed 

van voornoemde kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd Veerdonc en met het andere eind aan voornoemde Rodolphus, belast met ½ 

oude groot aan de hertog. Voornoemde zusters beloofden dat hun broer 

Willelmus afstand zal doen. De koper mag de ½ bunder omwallen naast 

voornoemd erfgoed van voornoemde verkopers. 

 

Solvit 3 grossos. 

Gerardus van Bucstel Gertrudis #et# Elizabeth #eius sorores# liberi 

quondam Johannis dicti Paep Jan van Nuwelant dimidium bonarium terre 

paludialis situm in parrochia de (dg: Bucstel) Gemonden in jurisdictione 

de Scijnle juxta locum dictum die Beecke inter hereditatem Rodolphi van 

den Stappen Jans soen ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum ex 

alio tendens cum uno fine ad !dictum locum Veerdonc vocatum et cum 

reliquo fine ad hereditates dicti Rodolphi ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Rodolpho promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo domino 

duci exinde solvendo promiserunt insuper dicte sorores quod ipsi 

Willelmum eorum fratrem super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie (dg: renun) facient renunciare tali annexa conditione quod 

dictus emptor poterit dictum bonarium circonvallare contigue juxta 

hereditatem dictorum venditorum ibidem sitam etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 07 do 01-04-1406. 

Walterus zv Johannes van den Loo vernaderde in aanwezigheid van Laurencius 

zvw Henricus Toijt Vannijns een akker, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Engbertus van den Eijnde enerzijds en wijlen Gobelinus van 

den Berge, nu Elizabeth dvw Stephanus van den Amervoert en haar kinderen, 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Laurencius gekocht had van de broers 

Johannes, Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw voornoemde Gobelinus, Bela dv 

Hubertus Carnauwe en Gerardus Neve. Laurencius week. En voornoemde Walterus 

droeg weer over aan voornoemde Laurencius. 

 

Solvit VI grossos. 

(dg: Lau) Walterus filius Johannis van den Loo in presentia Laurencii 

filii quondam Henrici Toijt Vannijns prebuit ad redimendum etc quendam 

agrum situm in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter 

hereditatem Engberti van den Eijnde ex uno et inter hereditatem quondam 

Gobelini van den Berge nunc ad Elizabeth filiam quondam Stephani van den 

Amervoert et eius liberos spectantem ex alio quam peciam terre dictus 

Laurencius erga Johannem Petrum Gobelinum Henricum fratres liberos dicti 

quondam Gobelini Belam filiam Huberti Carnauwe et Gerardum Neve emendo 

acquisierat prout in litteris et Laurencius cessit et dictus Walterus 

supportavit Laurencio predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 08 do 01-04-1406. 

Johannes van Gewanden droeg over aan Lambertus van der Straten zv Arnoldus 

van Gewanden een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

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

Den Bosch, over de Korenbrug, welke cijns aan hem was overgedragen door 
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voornoemde Lambertus. 

 

Johannes van Gewanden hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

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

Busco ultra pontem bladi supportatum sibi a Lamberto van der Straten 

filio Arnoldi de Gewanden prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Lamberto cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 09 do 01-04-1406. 

Voornoemde Johannes van Gewanden droeg over aan voornoemde Lambertus van 

der Straten zv Arnoldus van Gewanden een b-erfcijns van 3 pond 5 groten 

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

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, welke 

cijns voornoemde Johannes verworven had van voornoemde Lambertus. 

 

Dictus Johannes hereditarium censum trium librarum et quinque grossorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area sita in Busco ad vicum dictum Buerde quem censum dictus Johannes 

erga Lambertum predictum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto (dg: Johanni) #Lamberto# cum litteris et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313r 10 vr 09-04-1406. 

Voornoemde Lambertus van der Straten zv Arnoldus van Gewanden droeg 

voornoemde cijnzen van 3 pond resp. 3 pond 5 groten over aan Johannes 

Herinc zvw Willelmus. Opstellen in 2 brieven. 

 

Ponetur in duabus litteris. 

Dictus Lambertus dictos census trium librarum et trium librarum et 

quinque grossorum hereditarie supportavit Johanni Herinc filio quondam 

Willelmi cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere etc. Testes Dordrecht et 

Jacobus datum sexta post palmarum. 

 

1184 f.313v. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 quinta post palmarum: donderdag 08-04-1406.  

 

BP 1184 f 313v 01 do 01-04-1406. 

Arnoldus Mijnnemere gaf uit aan Engbertus Lemkens soen van Eertbruggen een 

stuk land, gnd die Langgacker, dat behoorde tot de goederen gnd ten Asche, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, beiderzijds tussen Alardus zvw 

Heijnmannus Rolofs soen, met een eind strekkend aan de beemd gnd die Vloet 

van voornoemde Alardus en met het andere eind aan een stuk land, gnd die 

Bulc, van voornoemde Arnoldus, met de wegen die erover gaan; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. Voornoemde Arnoldus mag zijn voornoemd erfgoed, 

gnd die Bulc, omwallen naast voornoemd stuk land en zijn omheiningen daar 

bevestigen. 

 

Solvit Engbertus II boddreger. 

Arnoldus Mijnnemere peciam terre (dg: que ad b) dictam die Langgacker que 

ad bona dicta ten Asche spectabat sitam in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Luttel Lijemde inter hereditates Alardi filii quondam Heijnmanni 

Rolofs soen ex utroque latere coadiacentes tendentem cum uno fine ad 

pratum dictum die Vloet dicti Alardi et cum reliquo fine ad peciam terre 

dictam die Bulc dicti Arnoldi (dg: ex ut) simul cum viis per predictam 

peciam terre de jure tendentibus et transeuntibus ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Engberto (dg: -s) Lemkens soen van Eertbruggen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione trium et dimidii 
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modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex pecia predicta promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali annexa conditione quod dictus Arnoldus suam hereditatem 

predictam die Bulc vocatam libere poterit perpetue circonvallare contigue 

juxta peciam terre predictam et eius sepes ibidem firmare. Testes Jorden 

et Gheel datum quinta post judica. 

 

BP 1184 f 313v 02 do 08-04-1406. 

Voornoemde Arnoldus Mijnnemere verkocht aan Willelmus van den Velde, tbv 

zijn broer Johannes van den Velde, een n-erfpacht van 1 mud rogge, gaande 

uit voornoemde b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

{Ertussen geschreven}. #{in linker marge:} Nota#. 

Dictus Arnoldus hereditarie vendidit Willelmo van den Velde ad opus 

Johannis van den Velde eius fratris hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure predicte solvendam termino predicto et in Busco 

tradendam ex predicta paccione promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem aliam deponere et sufficientem facere. Testes 

Lu et Jacobus datum quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 313v 03 do 01-04-1406. 

Cristianus zvw Rodolphus Speelman van Vucht verkocht aan Gerardus Scilder 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) de helft die aan voornoemde verkoper behoort in een huis, 

tuin en 5 lopen aangelegen land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op 

het Zant, tussen Aghata van Eijndoven enerzijds en Johannes Groet van 

Herlaer anderzijds, (2) 1½ lopen land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd op het Zant, tussen Walterus van den Slangen Mortel enerzijds en 

Eelkinus bv voornoemde verkoper en Johannes Bijts anderzijds, (3) 3 lopen 

land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, tussen erfgoed van het 

klooster van Bijnderen enerzijds en Robbertus gnd Swert Robbe anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 20 schelling en een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge. 

 

Cristianus filius quondam Rodolphi Speelman van Vucht hereditarie 

vendidit Gerardo Scilder hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

medietate ad dictum venditorem spectante in domo et orto et quinque 

lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de Vucht sancti 

Petri ad locum dictum opt Zant inter hereditatem Aghate van Eijndoven ex 

uno et inter hereditatem (dg: -s) Johannis Groet van Herlaer ex alio 

atque ex una et dimidia lopinatis terre sitis in (dg: dicta) parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Walteri van den Slangen Mortel ex uno et 

inter hereditatem Eelkini (dg: et) fratris dicti venditoris et Johannis 

Bijts ex alio atque ex tribus lopinatis terre (dg: si) sitis in parrochia 

de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex uno et inter hereditatem Robberti dicti Swert Robbe ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam (dg: et 

sufficientem facere) et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XX solidorum et hereditaria paccione sex 

lopinorum siliginis ex premissis prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313v 04 do 01-04-1406. 

Arnoldus zvw Rodolphus van Merlaer droeg over aan Danijel Roesmont een 

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

leveren, gaande uit 6/7 deel van een kamp van wijlen Marselius Wautghers 

soen, in Uden, bij de hoeve gnd die Wedehaghe, tussen Henricus van Leijen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht voornoemde Arnoldus gekocht 
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had van Johannes zvw Gerardus Snijder van Uden. 

 

Arnoldus filius quondam Rodolphi de Merlaer hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex sex septimis partibus cuiusdam campi (dg: dicti) 

quondam Marselii Wautghers soen siti in parrochia de Uden prope mansum 

dictum die Wedehaghe inter hereditatem Henrici van Leijen ex uno et inter 

communitatem ex alio quam paccionem dictus Arnoldus erga Johannem filium 

quondam Gerardi Snijder de Uden emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Danijeli Roesmont cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 313v 05 do 01-04-1406. 

Johannes Mijnrebrueder ev Oda dvw Gerardus van Geffen wolwever verkocht aan 

Willelmus van Loen van Geffen ½ morgen land, in Geffen, achter de plaats 

gnd Deelst, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en wijlen Johannes van 

Nuwelant anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes Mijnrebrueder maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie 

quondam Gerardi van Geffen textoris laneorum dimidium juger terre situm 

in parrochia de Geffen (dg: ad) retro locum dictum Deelst inter 

hereditatem Willelmi de Loen (dg: pistoris) #de Geffen# ex uno et inter 

hereditatem (dg: ?domini) quondam Johannis de Nuwelant ex alio (dg: ut) 

in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Willelmo promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 313v 06 do 01-04-1406. 

Henricus zvw Petrus van Krekelhoven verkocht aan Gerardus zv Engbertus van 

den Hezeacker de helft van 4 bunder 133 roeden beemd, gnd die Scilt, ter 

plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd Valulaer, tussen erfgoed gnd 

Loekart enerzijds en Margareta dvw Johannes van der Kijevitshoeven van 

Hapart anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het klooster van 

Tongerlo en met het andere eind aan de plaats gnd die Halve Nuwe Aa Leije, 

met een weg die erbij hoort, welke 4 bunder 133 roeden voornoemde Henricus 

gekocht had van Franco van Baest, belast met (1) 13½ penning nieuwe cijns, 

(2) 40 schelling paijment b-erfcijns van elke bunder. Voornoemde weg zal 

gemeenschappelijk van voornoemde koper en verkoper zijn. 

 

Henricus filius quondam Petri (dg: van) de Krekelhoven medietatem quatuor 

bonariorum ac centum et XXXIII virgatarum (dg: terre) prati dictarum 

communiter die Scilt sitarum ad locum dictum Wippenhout in loco dicto 

Valulaer inter hereditatem dictam Loekart ex uno et inter hereditatem 

Margarete filie quondam Johannis van der Kijevitshoeven de Hapart ex alio 

tendentium cum uno fine ad hereditatem conventus de Tongerloo et cum 

reliquo fine ad locum dictum !dictum die Halve Nuwe (dg: Aleijde) Aa 

Leije simul cum via ad premissa spectante in ea quantitate qua ibidem 

site sunt (dg: ut) quas quatuor bonaria atque centum et XXXIII virgatas 

(dg: terre) #prati# dictus Henricus erga Franconem de Baest emendo 

acquisierat prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Gerardo 

filio Engberti van den Hezeacker promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis XIII et dimidio denariis novi 

census et XL solidis hereditarii census pagamenti de quolibet bonario 

dicte medietatis solvendis tali annexa conditione quod dicta via perpetue 

permanebit communis emptori et venditori predictis. Testes datum supra. 

 

1184 f.314r. 

 quinta post judica: donderdag 01-04-1406. 

 sexta post judica: vrijdag 02-04-1406. 
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 sabbato post judica: zaterdag 03-04-1406. 

 secunda post palmarum: maandag 05-04-1406.  

 

BP 1184 f 314r 01 do 01-04-1406. 

Gerardus Mombaer zv Henricus Mombaer uten Broec verkocht aan Walterus 

Scellekens van Gorpe (dg: tbv zijn dochter Elizabeth) een b-erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Moergestel, die behoorde aan voornoemde Henricus 

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

b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Moergestel, welke pacht van 7 mud 

Henricus van Brabroec zvw Johannes van Brabroec met Lichtmis in Moergestel 

beurde, gaande uit (1) de goederen, gnd ten Broec, van wijlen voornoemde 

Johannes van Brabroec, in Moergestel, (2) alle goederen van Johannes die 

Laet van Gestel, welke pacht {van 4 mud?} voornoemde Gerardus gekocht had 

van de broers Henricus Mazeman en Theodericus van den!, kvw Gerardus 

Mazeman. De brief overhandigen aan hem of aan Henricus Scellekens. 

 

Gerardus Mombaer filius Henrici Mombaer uten Broec hereditariam paccionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de Gestel prope Oesterwijc que ad 

Henricum (dg: predictum) Mombaer predictum spectabat in hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis mensure predicte scilicet de hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis mensure predicte quam paccionem septem 

modiorum siliginis dicte mensure Henricus de Brabroec filius quondam 

Johannis de Brabroec solvendam habuit hereditarie purificationis et in 

Ghestel predicta tradendam ex bonis dictis ten Broec dicti quondam 

Johannis de (dg: Bro) de Brabroec sitis in parrochia de Gestel prope 

Oesterwijc atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

atque ex omnibus et singulis bonis Johannis die Laet de Gestel ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Gerardus erga 

Henricum Mazeman Theodericum van den! fratres liberos quondam Gerardi 

Mazeman emendo acquisierat prout in litteris hereditarie (dg: supportavit 

W) vendidit Waltero Scellekens (dg: ad opus Elizabeth sue filie 

supportavit) van Gorpe supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta post judica. Tradatur sibi 

vel Henrico Scellekens. 

 

BP 1184 f 314r 02 vr 02-04-1406. 

Henricus Buekentop verkocht aan Gerardus nzvw hr Gerardus Groij priester 

een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en 

de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande, 

gaande uit een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

tussen het woonhuis van voornoemde Henricus enerzijds en erfgoed van 

Aleijdis Menssen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed 

van Maria Bruijstens dvw Gerlacus Cnode met den Brode, reeds belast met (1) 

de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 schelling geld aan het kapittel 

van de kerk van Den Bosch. 

 

Henricus Buekentop hereditarie vendidit Gerardo filio naturali (dg: qu) 

domini quondam Gerardi Groij presbitri hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim pasche et pro 

primo termino Remigii proxime futurum ex quadam camera cum eius fundo 

sita in Busco ad vicum Hijnthamensem inter (dg: hereditatem) domum 

habitationis dicti Henrici ex uno et inter hereditatem Aleijdis Menssen 

ex alio tendente a communi platea ad hereditatem (dg: q) Marie Bruijstens 

(dg: reli f) filie quondam Gerlaci Cnode met den Brode ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: hereditario) censu domini ducis et hereditario censu X solidorum 

monete dominis decano et capitulo ecclesie de Busco exinde prius 

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

judica. 
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BP 1184 f 314r 03 vr 02-04-1406. 

Mr Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 314r 04 za 03-04-1406. 

Hilla wv Nijcholaus van Kessel droeg over aan Arnoldus Vrieze bakker ev 

Ermgardis, Danijel zvw Egidius van Lijeshout ev Heijlwigis, Godefridus 

Potteij schoenmaker ev Mechtildis, en Baudewinus Claes soen riemmaker ev 

Nenna, dv Hilla en wijlen Nijcholaus, het vruchtgebruik dat aan voornoemde 

Hilla behoort in alle goederen van wijlen voornoemde Nijcholaus, waarin hij 

was overleden. De brief overhandigen aan Willelmus Bac. 

 

Hilla relicta quondam Nijcholai de Kessel cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus et singulis bonis dicti quondam Nijcholai in 

quibus ipse decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis legitime 

supportavit Arnoldo Vrieze pistori tamquam marito legitimo Ermgardis sue 

uxoris (dg: Godo) Danijeli filio quondam Egidii van Lijeshout tamquam 

marito legitimo Heijlwigis eius uxoris Godefrido Potteij sutori tamquam 

marito legitimo Mechtildis eius uxoris et Baudewino Claes soen 

corrigiatori tamquam marito legitimo Nenne sue uxoris filiarum (dg: 

dictorum quondam Nijcholai et quo) Hille et quondam Nijcholai promittens 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post judica. Tradatur Wil 

Bac. 

 

BP 1184 f 314r 05 ma 05-04-1406. 

Alle voornoemde droegen over aan voornoemde Hilla, voor de duur van haar 

leven, alle goederen van wijlen voornoemde Nijcholaus, uitgezonderd 2 

kampen, tezamen 5 morgen groot, in Empel, die nu behoren aan Willelmus Bac 

zvw Mathijas van den Molengrave. 

 

Solvit. {In linker marge een verticale haal}. 

Dicti omnes omnia bona dicti quondam Nijcholai exceptis (dg: bonis) 

duobus campis quinque jugera simul continentibus sitis in parrochia de 

Empel nunc ad Willelmum Bac filium quondam Mathije van den Molengrave 

spectantibus legitime supportaverunt dicte Hille ab ipsa ad eius vitam et 

non ultra possidenda promittentes indivisi super omnia ratam servare. 

Testes Jorden et Jacobus datum secunda post palmarum. 

 

BP 1184 f 314r 06 za 03-04-1406. 

Gerardus Schade zvw Henricus Osse verkocht aan Johannes Broet zvw 

Nijcholaus 1 morgen land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

Hengmenge, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en Arnoldus van 

Gewanden anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed gnd 

Polsbroec. Hij beloofde garantie als van een erfgoed dat vrij is van elke 

dijk en cijns onder verband van (1) een huis en tuin, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Nijcholaus van der Hullen enerzijds en Laurencius Cop 

Vossen soen anderzijds, (2) ½ morgen land, ter plaatse gnd Hengmenge, (3) 2 

morgen land, ter plaatse gnd Riewerdin, (4) 1½ morgen land, ter plaatse gnd 

opten Hoevel, (5) 10 hont land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

die Acht Mergen, (6) al zijn goederen. 

 

Solvit unum scilicet ?communia quinque placken. 

Gerardus Schade filius quondam Henrici Osse unum juger terre situm in 

jurisdictione de Empel in loco dicto Hengmenge inter hereditatem domini 

Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem (dg: Lamberti) 

#Arnoldi# van Gewanden ex alio tendens a communi platea !dictam 

hereditatem dictam Polsbroec ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Broet filio quondam Nijcholai promittens (dg: super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni aggere et censu 
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libera) sub obligatione domus et orti sitorum in vico Orthensi inter 

hereditatem Nijcholai van der Hullen ex uno et !Laurencii Cop Vossen soen 

ex alio atque (dg: unius) dimidii jugeris terre siti in loco dicto 

Hengmenge atque duorum jugerum terre sitorum in loco dicto (dg: 

Riewerdijn) Riewerdin prout ibidem sita sunt atque unius et dimidii 

jugerum terre sitorum in loco dicto opten Hoevel atque decem hont terre 

sitorum in (dg: di) jurisdictione predicta in loco dicto die Acht Mergen 

atque sub obligatione omnium suorum bonorum warandiam et obligationem 

deponere tamquam de hereditate ab omnibus (dg: g) aggere et censu libera. 

Testes Jorden et Egidius datum sabbato post judica. 

 

BP 1184 f 314r 07 za 03-04-1406. 

Arnoldus Joncker van Oerscot en zijn wettige zoon Johannes verkochten aan 

Johannes van den Doern van Arscot een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een beemd, 

gnd Dnaderscot, in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, ter plaatse gnd 

Heevelt, tussen Petrus Gorters enerzijds en Rutgherus zvw Henricus her 

Goijvarts soen, Johannes zvw Mathijas snijder van Spoerdonc en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Petrus Gorters en met het 

andere eind aan voornoemde Rutgherus en voornoemde gemeint, (2) een 

b-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Oirschot, die Mathijas Meeus moet 

leveren aan voornoemde Arnoldus Joncker, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Oirschot, in de herdgang van den Kerkhoven, tussen 

Willelmus van Utwijc enerzijds en Cristianus schoenmaker anderzijds, 

strekkend naast en aan de gemeint aldaar, (3) een huis en erf van 

voornoemde verkoper, in Oirschot, in de herdgang van den Kerkhoven, tussen 

een zekere Beijs en Heijlwigis Beijskens en haar kinderen enerzijds en 

Jacobus Deenkens soen van Essche anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het kerkhof van Sint-Petrus-Apostel aldaar, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Arnoldus Joncker de Oerscot et Johannes eius filius legitimus hereditarie 

vendiderunt Johanni van den Doern van Arscot hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex prato dicto Dnaderscot sito in 

parrochia de Oerscot in pastoria de Spoerdonc ad locum dictum Heevelt 

inter hereditatem Petri Gorters ex uno et hereditatem Rutgheri filii 

quondam Henrici her Goijvarts soen (dg: ex alio tendente cum uno fine) et 

Johannis filii quondam Mathije sartoris de Spoerdonc #et communitatem# ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Petri Gorters et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Rutgheri et dictam communitatem atque 

ex hereditaria paccione XIII lopinorum siliginis dicte mensure (dg: 

solven) quam Mathijas Meeus solvere tenetur dicto Arnoldo Joncker 

hereditarie ex domo et orto et pecia terre eis adiacente sitis in 

parrochia predicta in pastoria van den Kerchove inter hereditatem 

Willelmi de Utwijc ex uno et Cristiani sutoris #ex alio# tendentibus 

juxta et ad communitatem ibidem insuper ex domo et area dicti venditoris 

sita in dicta parrochia in pastoria van den Kerchove inter hereditatem 

(dg: Heijlwigis Beijs et eius) cuiusdam dicti Beijs et Heijlwigis 

Beijskens et eius liberorum ex uno et hereditatem Jacobi Deenkens soen de 

Essche ex alio tendente a communi platea retrorsum ad cijmiterium beati 

Petri #apostoli# ibidem ut dicebant promittentes super (dg: omnia 

warandiam) indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu fundi ex dictis hereditatibus solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

1184 f.314v. 

 sabbato post judica: zaterdag 03-04-1406. 

 secunda post palmarum: maandag 05-04-1406.  
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BP 1184 f 314v 01 za 03-04-1406. 

Gerardus Heerken zvw Godefridus Heerken gaf uit aan Henricus Polslauwer een 

stuk land van een kamp, dat gelegen is naast de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Arnoldus van Waderle enerzijds en een sloot aldaar, gnd die Maetgrave, 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Godescalcus van Bladel 

richting de plaats gnd Oetheren, welk kamp Bodo van Tiela overgedragen had 

aan zijn natuurlijke zoon Gerardus, te weten het stuk dat gelegen is tussen 

voornoemde sloot gnd die Maetgrave enerzijds en erfgoed van wijlen 

Bartholomeus gnd Meeus van Wickenvoert anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfgoed van wijlen voornoemde Godescalcus, van welk kamp een klein deel 

gelegen is onder de stadsmuur van Den Bosch; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Gerardus Heerken filius quondam Godefridi Heerken (dg: u) peciam terre 

cuiusdam campi siti juxta aggerem Vuchtensem !siti juxta aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Arnoldi de Waderle ex uno et inter fossatum 

ibidem situm dictum die Maetgrave ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Godescalci de Bladel versus locum dictum Oetheren quem campum 

Bodo de Tiela hereditarie supportaverat Gerardo suo filio naturali (dg: 

prout in litteris) scilicet illam peciam dicti campi que sita est inter 

dictum fossatum die Maetgrave vocatum ex uno et inter hereditatem quondam 

Bartholomei dicti Meeus de Wickenvoert ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti quondam Godescalci {#T#: hier BP 1184 f 314v 02 

invoegen} ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico Polslauwer ab 

eodem hereditarie possidendam pro (dg: XL) hereditario censu XL solidorum 

monete dando sibi ab alio nativitatis Domini ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Jorden et Gheel datum sabbato post judica. 

 

BP 1184 f 314v 02 za 03-04-1406. 

{In linker marge: T}. {Invoegen in BP 1184 f 314v 01}. 

et de qua pecia terre !unum modica pars sita est infra murum opidi de 

Busco ut dicebat. 

 

BP 1184 f 314v 03 za 03-04-1406. 

Lambertus van den Laer beloofde aan Johanna dvw Johannes Benout 50 nieuwe 

gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Lambertus aanstaande (vr 17-09-1406) te betalen. 

 

Lambertus van den Laer promisit super omnia (dg: Heijlwigi) #Johanne# 

filie quondam Johannis Benout L nu gulden scilicet IX boddreger vel XIII 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad Lamberti proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 314v 04 za 03-04-1406. 

Petrus van Langvelt droeg over aan Henricus van Uden zvw Johannes van Loe 

een stuk land, 1 niet-opgehoogde lopen rogge of iets minder groot, in Erp, 

naast de kerk, tussen Leonius van de Kelder enerzijds en wijlen voornoemde 

Johannes van Loe anderzijds, belast met de grondcijns als die eruit gaat. 

 

Solvit II boddreger. 

Petrus de Langvelt peciam terre unum lopinum siliginis non cumulatum seu 

modicum minus continentem sitam in parrochia de Erpe juxta ecclesiam 

inter hereditatem Leonii de Penu ex uno et hereditatem quondam Johannis 

van Loe ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Uden filio 

dicti quondam Johannis van Loe promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu fundi si quis exinde fuerit de jure 

solvendus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 314v 05 ma 05-04-1406. 

Arnoldus Heer ev Mechtildis dvw Henricus Venbossche droeg over aan hr 
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Theodericus Venbosch priester de helft van de helft van 7 morgen land, gnd 

Heijn Venbosch Camp, in Oss, ter plaatse gnd in die Beemden, te weten van 

de helft van voornoemde 7 morgen, welke helft aan voornoemde Arnoldus Heer 

voor één helft en aan kvw Martinus Govije voor de andere helft gekomen was 

bij erfdeling van de goederen van wijlen Henricus Venbosch, en dan van die 

helft de oostelijke helft, die aan voornoemde Arnoldus gekomen was na 

erfdeling met Jacobus zvw voornoemde Martinus. 

 

Arnoldus Heer maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Henrici Venbossche medietatem cuiusdam medietatis septem jugerum 

terre dictorum Heijn Venbosch Camp sitorum in parrochia de Os ad locum 

dictum in die Beemden scilicet illius medietatis (dg: que sita est versus 

orien) dicti campi que medietas dictorum septem jugerum terre predicto 

Arnoldo Heer pro una medietate et liberis quondam Martini Govije pro 

reliqua medietate cessit in partem mediante divisione facta de bonis 

quondam Henrici Venbosch prout in litteris scilicet illa medietas dicte 

medietatis dictorum septem jugerum terre que medietas huiusmodi 

medietatis (dg: camp) septem jugerum terre #sita est versus oriens et# 

predicto Arnoldo mediante #(dg: et sita est versus oriens)# divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et Jacobum filium dicti quondam 

Martini cessit in partem prout in aliis litteris hereditarie supportavit 

domino Theoderico Venbosch presbitro promittens super omnia ratam servare 

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

secunda post palmarum. 

 

BP 1184 f 314v 06 ma 05-04-1406. 

Arnoldus Vrieze bakker ev Ermgardis, Danijel zvw Egidius van Lijeshout ev 

Heijlwigis, Godefridus Potteij schoenmaker ev Mechtildis, en Baudewinus 

Claes soen riemmaker ev Nenna, dvw Nijcholaus van Kessel, verkochten aan 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave (1) een kamp, ongeveer 3 

morgen groot, in Empel, ter plaatse gnd die Cort Beemden, naast een kamp 

gnd die Bloetcamp, tussen kinderen gnd Swertkens Kijnder enerzijds en 

Johannes Broet anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemd kamp gnd 

die Bloetcamp en erfgoed van wijlen Elizabeth van Zonne en met het andere 

eind aan de sloot gnd Norberts Grave, (2) een kamp, ongeveer 2 morgen 

groot, in Empel, ter plaatse gnd die Cort Beemden, tussen erfgoed van de 

kerk van Empel enerzijds en eertijds hr Theodericus Rover nu Ludolphus Buc 

van Boemel anderzijds, met een eind strekend aan Arnoldus Hake en met het 

andere eind aan erfgoed van voornoemde kerk van Empel en van Nijcholaus gnd 

Coel Screijnmaker. Ze beloofden garantie, als van een waar allodium, vrij 

van alle Maasdijken en cijnzen, onder verband van alle goederen van wijlen 

voornoemde Nijcholaus, die nu aan hen behoren, te weten van (a) een stuk 

land, gnd die Gheer, in Empel, tussen erfgoed gnd dat Vrolant enerzijds en 

erfgoed gnd die Buseneggen anderzijds, welk stuk land Henricus Becker zvw 

Willelmus die Heerde svv voornoemde Nijcholaus gekocht had van Willelmus 

Francke en zijn dochter jkvr Johanna, (b) een kamp, 4 morgen groot, in 

Empel, ter plaatse gnd die Hoevel, tussen een waterlaat enerzijds en de 

plaats gnd die Grote Hoevel anderzijds, (c) 14 hont land, in Kessel, in de 

hoeve van Henricus van Mameren, tussen {f.315r} Henricus Ledich enerzijds 

en Albertus Heijnen soen anderzijds, (d) 2 hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd den Vorsten Ert, beiderzijds tussen erfgoederen van de 

investiet van Kessel, (e) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd den 

Eftersten Ert, tussen erfgoed van de investiet van Kessel enerzijds en 

Willelmus Maes anderzijds, (f) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd dat 

Voergebroect, tussen Albertus Arnts soen van Kessel enerzijds en 

Theodericus Willems soen van Heze anderzijds, (g) 7 vademen land, in 

Kessel, ter plaatse gnd Stroebroec, tussen voornoemde wijlen Nijcholaus van 

Kessel enerzijds en Arnoldus Lumoden soen anderzijds, (h) een huis, erf en 

tuin van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Lemkens enerzijds en erfgoed van 

Ludovicus Loden soen anderzijds, (i) een b-erfcijns van 5 pond geld, een 
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helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

(i-1) 1/7 deel van een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, op de 

hoek van een straatje dat loopt naar de Vismarkt, naast erfgoed van wijlen 

mr Johannes Basijn, (i-2) 1/7 deel van een gebint van een stal aldaar, in 

een straatje dat loopt bij erfgoed van Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, (j) 

¼ deel van de windmolen met toebehoren, gelegen buiten de Orthenpoort, 

tussen de stad en de plaats gnd Maelstrem, te weten van de molen richting 

de plaats gnd Oetheren. Opstellen in twee brieven. 

 

Ponetur in duabus. 

Arnoldus Vrieze pistor maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris 

Danijel filius quondam Egidii de Lijeshout maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris et Godefridus Potteij (dg: pistor) #sutor# maritus 

et tutor legitimus Mechtildis eius uxoris et Baudewinus Claes soen 

corrigiator maritus et tutor legitimus Nenne sue uxoris filiarum quondam 

(dg: Co) Nijcholai de Kessel (dg: #quendam campum terre# duos campos 

terre quorum unus #maior# tria jugera #tria jugera vel modicum pl minus 

continens# et minus! duo jugera terre vel circiter continens siti -a in 

parrochia de Empel ad locum dictum die Bloetcamp inter hereditatem 

#quondam# Elizabeth Ghevarts dicte de Zonne nunc ad Robbertum de Neijnsel 

spectantem ex uno) quendam campum tria jugera vel circiter continentem 

situm in parrochia de Eijmpel #in loco dicto die Cort Beemden# (dg: ad 

locum dictum) juxta campum dictum die Bloetcamp inter hereditatem 

liberorum dictorum Swertkens Kijnder ex uno et inter hereditatem Johannis 

Broet ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: hereditatem) dictum campum 

die Bloetcamp vocatum et hereditatem quondam Elizabeth de Zonne et cum 

reliquo fine ad fossatum dictum Norberts Grave (dg: in ea quantitate qua 

ibidem situs est) atque quendam campum #duo jugera terre vel circiter# 

(dg: ?dci) situm in (dg: dicta) parrochia et loco predictis inter 

hereditatem ecclesie de Empel ex uno et inter hereditatem dudum domini 

Theoderici Rover nunc ad Ludolphum Buc de Boemel spectantem ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Arnoldi Hake et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicte ecclesie de Eijmpel et Nijcholai #dicti Coel# 

Screijnmaker in ea quantitate qua ibidem siti sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo Bac filio quondam Mathije van den 

Molengrave supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi (dg: 

super omnia) sub obligatione omnium bonorum #infrascriptorum dicti 

quondam Nijcholai# nunc ad ipsos spectantium que fuerant dicti quondam 

Nijcholai videlicet sub obligatione pecie terre dicte die Gheer site in 

parrochia de Empel inter hereditatem dictam dat Vrolant ex uno et inter 

hereditatem dictam die Buseneggen ex alio quam peciam terre Henricus 

Becker filius quondam Willelmi die Heerde socer olim dicti Nijcholai erga 

Willelmum Francke et domicellam Johannam eius filiam emendo acquisierat 

prout in litteris item sub obligatione cuiusdam campi quatuor jugera 

terre continentis siti in dicta parrochia ad locum dictum die Hoevel 

inter aqueductum ex uno et inter locum dictum die Grote Hoevel ex alio 

item sub obligatione XIIII hont terre sitorum in parrochia de Kessel in 

manso Henrici de Mameren inter 

 

1184 f.315r. 

 secunda post palmarum: maandag 05-04-1406.  

 quinta post palmarum: donderdag 08-04-1406.  

 

BP 1184 f 315r 01 ma 05-04-1406. 

hereditatem Henrici Ledich ex uno et inter hereditatem Alberti Heijnen 

soen ex alio item sub obligatione duorum hont terre sitorum in eadem 

parrochia de Kessel in loco dicto den Vorsten Ert inter hereditates 

investiti de Kessel ex utroque latere coadiacentes item sub obligatione 

quatuor hont terre sitorum in dicta parrochia de Kessel ad locum dictum 

den Eftersten Ert inter hereditatem investiti de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Maes soen ex alio item sub obligatione quatuor hont 
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terre sitorum in dicta parrochia de Kessel ad locum dictum dat 

Voergebroect inter hereditatem Alberti Arnts soen de Kessel ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Willems soen van Heze ex alio item sub 

obligatione septem mensurarum (dg: terre) dictarum vademen terre sitarum 

in dicta parrochia ad locum dictum Stroebroec inter hereditatem dicti 

Nijcholai quondam de Kessel ex uno et inter hereditatem Arnoldi Lumoden 

soen ex alio atque sub obligatione domus aree et orti dicti quondam 

Nijcholai sitorum in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem 

Arnoldi Lemkens ex uno et inter hereditatem Ludovici Loden soen ex alio 

(dg: item) necnon sub obligatione hereditarii census quinque librarum 

monete solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

septima parte domus et aree sita in Busco in vico Orthensi supra conum 

viculi tendentis versus forum piscium contigue juxta hereditatem quondam 

magistri Johannis Basijn atque ex septima parte cuiusdam ligature stabuli 

siti ibidem in viculo tendente prope hereditatem Willelmi filii quondam 

Arnoldi Tielkini #X hier BP 1184 f 315r 02 invoegen# (dg: atq) necnon 

(dg: sub obligatione omn warandiam et obligationem depo) warandiam 

tamquam de (dg: hereditate) vero allodio ab omnibus aggeribus Mose et 

censibus (dg: bo) libero et obligationem deponere. Testes Jorden et 

Jacobus datum secunda post palmarum. 

 

BP 1184 f 315r 02 ma 05-04-1406. 

X. {Invoegen in BP 1184 f 315r 01}. 

atque sub obligatione quarte partis molendini venti cum suis attinentiis 

siti extra portam Orthensem in! opidum de Busco et inter locum dictum 

Maelstrem scilicet illius molendini quod situm est (dg: in) versus locum 

dictum Oetheren. 

 

BP 1184 f 315r 03 ma 05-04-1406. 

Voornoemde verkopers beloofden onder verband van alle goederen van wijlen 

voornoemde Nijcholaus van Kessel, waarin hij overleed, dat Nijcholaus 

minderjarige zvw Nijcholaus zvw voornoemde Nijcholaus, zodra hij 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Dicti venditores promiserunt sub obligatione omnium bonorum dicti quondam 

Nijcholai de Kessel in quibus ipse decessit quod ipsi Nijcholaum filium 

(dg: dicti) quondam Nijcholai filii prefati quondam Nijcholai dum ad 

annos pubertatis pervenerit et super jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 315r 04 ma 05-04-1406. 

Alle voornoemde verkopers beloofden elkaar, onder verband van alle goederen 

van wijlen voornoemde Nijcholaus die nu aan hen behoren en van alle 

goederen van wijlen voornoemde Nijcholaus, waarin hij overleed, schade mbt 

voornoemde 2 kampen gezamenlijk in gelijke delen te zullen dragen. Slechts 

één brief. 

 

(dg: ?quar) Fiet tantum una. Solvit. 

Dicti omnes venditores promiserunt mutuo hinc inde sub obligatione omnium 

bonorum dicti quondam Nijcholai nunc ad ipsos hereditario jure 

spectantium atque sub obligatione omnium bonorum dicti quondam Nijcholai 

in quibus ipse decessit quod ipse omnia dampna eis (dg: et) seu eorum 

alteri occacione dictorum duorum camporum evenientia aut eventura in 

futurum mutuo iniuncte et secundum portionem equales portabunt et portare 

tenebuntur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 315r 05 do 08-04-1406. 

Henricus Polslauwer verkocht aan Godefridus Meeus soen een stukje land, aan 

het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van voornoemde Godefridus 

enerzijds en de nieuwe stadsmuur anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van voornoemde Godefridus en met het andere eind aan het gemene 
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water. 

 

Henricus Polslauwer particulam terre sitam in Busco ad finem vici 

Vuchtensis inter (dg: in) hereditatem Godefridi Meeus soen ex uno et 

inter novum murum opidi de Busco ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti Godefridi et cum reliquo fine ad (dg: here) communem 

aquam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Gheel datum 

quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 315r 06 ma 05-04-1406. 

Henricus zvw Henricus Meester Gerits soen ev Agnes ndvw Ghisbertus van den 

Broec, door voornoemde Ghisbertus verwekt bij wijlen Elizabeth dvw 

Godefridus van den Beecbroec, verkocht aan Henricus zvw Johannes Wuest van 

Knechsel alle goederen, die aan voornoemde Henricus en Agnes gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Elizabeth. De brief overhandigen aan hem of 

aan Henricus van den Smedebroec. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Henrici Meester Gerits soen maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie (dg: quond) naturalis quondam 

Ghisberti van den Broec ab ipso et #quondam Elizabeth filia# quondam 

Godefridi van den Beecbroec pariter genite omnia et singula bona dictis 

Henrico et Agneti seu eorum alteri per #mortem dicte# (dg: predictam) 

quondam Elizabeth #competentia ac competitura in futurum# (dg: in eius 

testamento legata) hereditarie vendidit Henrico filio quondam Johannis 

Wuest de Knechsel promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jorden et Jacobus datum secnda post palmarum. 

Tradatur sibi vel Henrico van den Smedebroec. 

 

BP 1184 f 315r 07 ma 05-04-1406. 

Johannes van Vessem gewantsnijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Johannes de Vessem rasor pannorum prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 315r 08 ma 05-04-1406. 

Johannes Yoede beloofde aan Rutgherus Boene zvw Henricus van Beke 26 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes Yoede promisit super omnia Rutghero Boene filio quondam Henrici 

van Beke XXVI gulden IX boddreger pro quolibet gulden computato ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Heijm datum 

secunda post palmarum. 

 

BP 1184 f 315r 09 ma 05-04-1406. 

Johannes van Ghemert beloofde voornoemde Johannes Joede schadeloos te 

houden. 

 

Johannes de Ghemert promisit super omnia dictum Johannem Joede indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 315r 10 di 06-04-1406. 

Jacobus van Vladeracken en Jacobus van Nuijs zvw Henricus van Nuijs maakten 

een erfdeling van 6 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd die Hoevedijc, tussen Henricus zvw Geerlacus 

enerzijds en Godefridus Heerkini anderzijds, welke 6 morgen wijlen 

voornoemde Henricus van Nuijs gekocht had van Ghisbertus van Maren, en van 

welke 6 morgen (f.315v) voornoemde Jacobus van Vladeracken één helft 
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gekocht had van Elizabeth dvw voornoemde Henricus, welke 6 morgen thans 

gelegen zijn tussen erfgoed van het klooster van de predikheren in Den 

Bosch enerzijds en erfgoed van Egidius Zecker anderzijds. 

Jacobus van Vladeracken kreeg de helft naast voornoemd erfgoed van Egidius 

Zecker enerzijds en een sloot die in voornoemde 6 morgen ligt anderzijds. 

Jacobus van Nuijs kreeg de andere helft6, die ligt naast voornoemd erfgoed 

van de predikheren enerzijds en voornoemde sloot anderzijds. 

De sloot zal van beiden gemeenschappelijk zijn. 

Elk van hen beiden zal de helft betalen van 8 pond 15 schelling b-erfcijns 

die uit voornoemde 6 morgen gaat. 

 

Jacobus de Vladeracken et Jacobus de Nuijs #filius quondam Henrici de 

Nuijs# palam recognoverunt se divisionem mutuo fecisse de (dg: q) sex 

jugeribus terre sitis in loco dicto die Hoeven tendentibus cum uno #fine# 

ad aggerem dictum die Hoevedijc in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

inter hereditatem Henrici filii quondam Geerlaci ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Heerkini ex alio que sex jugera terre dictus 

quondam Henricus de (dg: Nij) Nuijs erga Ghisbertum de Maren emendo 

acquisierat et de quibus sex jugeribus 

 

1184 f.315v. 

 tercia post palmarum: dinsdag 06-04-1406. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 22-04-1406. 

 quarta post palmarum: woensdag 07-04-1406.  

 

BP 1184 f 315v 01 di 06-04-1406. 

terre dictus Jacobus #de Vladeracken# unam medietatem erga Elizabeth 

filiam dicti quondam Henrici acquisierat emendo prout in litteris et que 

sex jugera terre (dg: nunc) nunc sita sunt inter hereditatem conventus 

predicatorum #in Busco# ex uno et inter hereditatem Egidii Zecker ex alio 

(dg: et) ut dicebant 

mediante qua divisione una medietas dictorum (dg: camp) sex jugerum terre 

scilicet illa medietas que sita est contigue juxta predictam hereditatem 

dicti Egidii ex uno et inter quoddam fossatum consistens in sex jugeribus 

terre predictis ex alio ut dicebant predicto Jacobo de Vladeracken (dg: 

cesserunt in p) cessit in partem prout alter etc super qua etc promittens 

super omnia ratam servare 

et mediante qua divisione reliqua medietas dictorum sex jugerum terre 

scilicet illa medietas que sita est contigue juxta predictam hereditatem 

dicti conventus predicatorum ex uno et inter predictum fossatum ex alio 

dicto Jacobo de Nuijs cessit in partem ut alter recognovit super etc 

promittens super omnia ratam servare et (dg: o) 

tali annexa conditione quod dictum fossatum perpetue permanebit commune 

Jacobo et Jacobo predictis item quod dictus Jacobus de Vladeracken unam 

medietatem octo librarum et XV solidorum hereditarii census ex predictis 

sex jugeribus terre solvendorum et dictus Jacobus (dg: reli) de Nuijs 

reliquam medietatem (dg: eorum) eiusdem census exnunc deinceps singulis 

annis et perpetue dabunt et solvent terminis ad hoc debitis et consuetis 

quod alteri eorum dampna exinde non eveniant in futurum prout ipse 

Jacobus (dg: sub ob) de Vladeracken sub obligatione dicte sue medietatis 

et dictus Jaocbus de Nuijs sub obligatione dicte sue medietatis sex 

jugerum terre predictorum mutuo promiserunt. Testes Jorden et Gheel datum 

tercia post palmarum. 

 

BP 1184 f 315v 02 di 06-04-1406. 

Nijcholaus zvw Johannes Rutghers soen van Henxstem en Baudewinus van 

Rijswijc beloofden aan Henricus Ghestken zvw Henricus Ghestken 37 gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 12 gemene plakken met Sint-

                         
6 Zie → BP 1184 f 317r 08 vr 09-04-1406 (1), verkoop van deze helft. 
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Remigius aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis Rutghers soen van Henxstem et 

Baudewinus de Rijswijc promiserunt indivisi super omnia Henrico Ghestken 

filio quondam Henrici Ghestken XXXVII gulden XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato et XII gemeijn placken ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. !Gheel et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 315v 03 do 22-04-1406. 

Eustatius van Hedichuzen als procurator van het Geefhuis in Den Bosch 

verklaarde dat Heijlwigis wv Willelmus Coelner betaald heeft 257 Hollandse 

gulden van graaf Willelmus, als koopsom waarvoor voornoemde Heijlwigis 

onlangs verkregen had een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, gaande 

uit het stenen huis met toebehoren, waarin voornoemde Willelmus en 

Heijlwigis woonden, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat. 

 

-. 

Eustatius de Hedichuzen procurator mense sancti spiritus in Busco ex 

parte et nomine eiusdem mense palam recognovit sibi per Heijlwigem 

relictam quondam Willelmi Coelner fore satisfactum (dg: de tota pecunia 

ac de) #ducentis et LXXVII Hollant gulden monete comitis Willelmi tamquam 

de# toto pretio (dg: pro qua ac) pro quo ipsa Heijlwigis hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

et annuatim de et ex domo lapidea cum suis attinentiis in qua dicti 

Willelmus et Heijlwigis habitabant sita in Busco in vico (dg: Vuchtensi) 

#Hijnthamensi# erga predictum Eustatium de consensu provisorum eiusdem 

mense nuper acquisierat prout in litteris clamans inde quitum. Testes 

Jorden et Jacobus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 315v 04 di 06-04-1406. 

Tielmannus Willems soen droeg over aan Henricus Buekentop, tbv hem en 

Gerardus van den Kerchove, 54½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, aan hem beloofd door Henricus Pas 

zvw Henricus Pas van Vlijmen. 

 

Tielmannus Willems soen LIIII et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX 

boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato promissos 

sibi ab Henrico Pas filio quondam Henrici Pas de Vlijmen prout in 

litteris legitime supportavit Henrico Buekentop (dg: cum litteris et 

jure) ad opus sui et Gerardi van den Kerchove cum litteris et jure. 

Testes Gheel et Jacobus datum 3a post palmarum. 

 

BP 1184 f 315v 05 wo 07-04-1406. 

Petrus zvw Johannes Priker van den Pettelaer verkocht aan Hilla ev Johannes 

Groet van Herlaer, tbv voornoemde Johannes, (1) een kamp van wijlen 

voornoemde Johannes Priker, ter plaatse gnd Calvenberch, tussen erfgoed van 

de heer van Duffel en Herlaer enerzijds en Johannes Becker die Heirde 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Leet en met het 

andere eind aan erfgoed van Gerardus Bathen soen en erfgoed van eertijds 

Ghibo Keijot nu Ludekinus met den Ymen, welk kamp ongeveer 4 morgen groot 

is en aan voornoemde Johannes Priker gekomen was na erfdeling tussen hem, 

Johannes Bathen soen en Ghisbertus Keijot, (2) een b-erfcijns van 16 en 5 

schellingen, die wijlen voornoemde Johannes Priker moest betalen aan de 

stad Den Bosch en die wijlen voornoemde Johannes Priker verworven had van 

de stad. Zou er uit voornoemd kamp méér moeten worden betaald dan (a) 

voornoemde cijns, (b) een b-erfcijns van 4 pond 6 schelling aan Lambertus 

zvw voornoemde Johannes, (c) een b-erfcijns van 41 schelling aan Gerardus 

Bathen soen, dan zal verkoper dat afhandelen. De broers Johannes en 

voornoemde Lambertus, kvw voornoemde Johannes Priker, deden afstand van het 

kamp en beloofden lasten van hun kant af te handelen, uitgezonderd de cijns 
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aan voornoemde Lambertus. 

 

Petrus filius quondam #Johannis# Priker van den Pettelaer quendam campum 

(dg: q) dicti quondam Johannis Priker situm ad locum dictum Calvenberch 

inter hereditatem domini de Duffel et de Herlaer ex uno et inter 

hereditatem Johannis Becker die Heirde ex alio tendentem cum uno fine ad 

aquam dictam die Leet et cum reliquo fine ad hereditatem Gerardi Bathen 

soen et hereditatem dudum Ghibonis Keijot nunc ad Ludekinum met den Ymen 

spectantem qui campus quatuor jugera vel circiter continet et (dg: sit) 

dicto Johanni Priker mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et (dg: Gh) Johannem Bathen soen et Ghisbertum Keijot cessit in 

partem prout in litteris in ea quantitate qua ibidem situs est #simul cum 

attinentiis campi predicti {hier BP 1184 f 315v 06 invoegen}# ut dicebat 

hereditarie vendidit Hille uxori Johannis Groet de Herlaer ad opus 

eiusdem Johannis (dg: promittens super o) supportavit cum (dg: litteris 

et) omnibus litteris et jure promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis Priker et suorum heredum deponere promisit insuper sub 

obligatione premissa si ex dicto campo plus esse solvendum annuatim quam 

census predictus et quam (dg: sex libre et novem) hereditarius census 

quatuor librarum et octo solidorum Lamberto filio dicti quondam Johannis 

et quam hereditarius census XLI solidorum Gerardo Bathen soen exinde 

solvendi quod illud deponet. Quo facto Johannes et dictus Lambertus 

fratres liberi dicti quondam Johannis Priker super predicto (dg: censu) 

#campo# et jure ad opus dicti Johannis Groet hereditarie renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvo dicto Lamberto dicto suo censu. Testes (dg: Jord) 

Dordrecht et Gheel datum quarta post palmarum. 

 

BP 1184 f 315v 06 wo 07-04-1406. 

{Invoegen in: BP 1184 f 315v 05}. 

atque hereditarium censum XVI !solidorum et V !solidorum quem dictus 

quondam Johannes Priker solvere tenebatur opido de Busco ex campo 

predicto quem censum dictus quondam Johannes Priker erga predictum opidum 

acquisierat prout in litteris de vero sigillo etc. 

 

1184 f.316r. 

 quarta post palmarum: woensdag 07-04-1406.  

 tercia post misericordiam: dinsdag 27-04-1406. 

 

BP 1184 f 316r 01 wo 07-04-1406. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester 

verkocht aan Ghisbertus Wonder kramer (1) een huis, hofstad, tuin en een 

kamp van 25 morgen, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen een steeg 

enerzijds en de gemeint van Hezewijc anderzijds, met een eind strekkend aan 

wijlen Willelmus Eelkens en met het andere eind aan de gemeint van 

Berlicum, (2) de helft van 2 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroec, tussen Rutgherus van Milheze enerzijds en Petrus Engelberen 

soen anderzijds, welke helft voornoemde Arnoldus van Beke in cijns 

verkregen had van Nijcholaus Coel Keelbreker, (3) ½ bunder beemd, aldaar, 

die voornoemde Arnoldus van Beke gekocht had van Hilla dvw Arnoldus van den 

Venne, welke voornoemde erfgoederen tezamen een hoeve vormen, met 

toebehoren en rechten van de hoeve, zoals Arnoldus Nollen de hoeve thans 

als hoevenaar bezit. Zou er uit voornoemd huis, hofstad, tuin en kamp méér 

moeten worden betaald dan (a) 9 pond 15 schelling geld b-erfcijns, (b) 2 

penning cijns aan de naburen van Berlicum en de naburen van Rosmalen, dan 

zal voornoemde Henricus dat afhandelen. Willelmus van Dijechden en Johannes 

Brochgreve deden afstand en beloofden nimmer mbv brieven en beloften, aan 

hen gegeven en gedaan door voornoemde Henricus, recht op het voornoemde te 

doen gelden; mbt andere goederen van voornoemde Henricus blijven hun 
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brieven van kracht. 

 

Henricus de Beke filius (dg: naturalis) Arnoldi de Beke filii naturalis 

quondam domini Arnoldi de Beke presbitri #domum domistadium et ortum 

e[t]# quendam campum XXV jugera terre continentem sitos in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum Beilver inter quendam stegham ex uno et inter 

communitatem #de Hezewijc# ex alio tendentes cum uno fine ad (dg: 

communitatem de Hezewijc) #hereditatem quondam Willelmi Eelkens# et cum 

reliquo !ad communitatem (dg: dictam Vinckel) de Berlikem (dg: ac) atque 

medietatem duorum bonariorum prati sitorum in parrochia de Berlikem in 

loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Rutgheri de Milheze ex uno et 

inter hereditatem Petri Engelberen soen ex alio quam medietatem dictus 

(dg: H) Arnoldus de Beke erga Nijcholaum Coel Keelbreker ad censum 

acquisierat prout in litteris atque dimidium bonarium prati situm ibidem 

quod dimidium bonarium dictus Arnoldus de Beke erga Hillam filiam quondam 

Arnoldi van den Venne emendo acquisierat prout in litteris (dg: ac) et 

que hereditates predicte simul sunt unus mansus simul cum attinentiis et 

juribus universis mansi predicti prout (dg: co Andreas van den Nod) 

Arnoldus Nollen colonus dicti mansi ipsum mansum tamquam colonus ad 

presens colit et possidet ut dicebat hereditarie vendidit Ghisberto 

Wonder institori (dg: pro) supportavit cum omnibus litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti Arnoldi de Beke et quorumcumque eius 

heredum deponere promisit insuper sub obligatione premissa si ex domo 

domistadio orto et campo predictis plus esse solvendum annuatim quam IX 

libre et XV solidi hereditarii census monete et quam duo denarii census 

vicinis de Berlikem et vicinis de Roesmalen exinde solvendi quod illud 

(dg: pe) deponet. Quo facto Willelmus de Dijechden et Johannes Brochgreve 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

rennunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipsi mediantibus quibuscumque 

litteris et promissionibus eis per prefatum Henricum datis et promissis a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem numquam jus petent (dg: 

aut) ad et supra premissa salvis eis suis litteris quo #ad ipsum Henricum 

et# ad alia bona dicti Henrici in suo vigore permansuris (dg: d). Testes 

Jorden et Jacobus datum quarta post palmarum. 

 

BP 1184 f 316r 02 wo 07-04-1406. 

Gerardus van Amerzoijen en zijn zuster Agnes, kvw Henricus van Amerzoijen, 

deden tbv voornoemde Ghisbertus Wonder kramer afstand. 

 

Insuper Gerardus de Amerzoijen et Agnes eius soror liberi quondam Henrici 

de Amerzoijen #cum tutore# super premissis et jure ad opus dicti 

Ghisberti hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 03 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Ghisbertus Wonder kramer beloofde aan voornoemde Johannes 

Brochgreve 13 5/6 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1406) te betalen. {Opsplitsen in twee brieven}. 

 

Dividitur in duas litteras. 

Dictus emptor promisit super omnia dictis (dg: Willelmo et) Johanni (dg: 

XXVII #XIIIJ) XIII et dimidium# Engels nobel (dg: vel va) et terciam 

partem unius Engels nobel #(dg: et q)# vel valorem ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 04 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Ghisbertus Wonder kramer beloofde hetzelfde bedrag op voornoemde 
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termijn te betalen aan voornoemde Willelmus van Dijechden. 

 

Et promisit tantum Willelmo ad dictum terminum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 05 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Ghisbertus Wonder kramer beloofde aan voornoemde Johannes 

Brochgreve 17 Engelse nobel of de waarde, met Sint-Jan over een jaar (vr 

24-06-1407) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto (dg: V Willelmo) et Johanni (dg: 

XXXIIII) #XVII# Engels nobel (dg: -en) vel valorem a Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 06 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Ghisbertus Wonder kramer beloofde hetzelfde bedrag op voornoemde 

termijn te betalen aan voornoemde Willelmus van Dijechden. 

 

Simili modo promisit dicto Willelmo ad dictum terminum persolvendum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 07 wo 07-04-1406. 

Johannes Borchgreve en Willelmus van Dijechden droegen over aan voornoemde 

Henricus van Beke (dg: en Gerardus van Amerzoijen en zijn zuster Agnes, kvw 

Henricus van Amerzoijen) een b-erfcijns van 6 nobel geld van de koning van 

Engeland, uit een b-erfcijns van 18 Engelse nobel, die gaat uit (1) een 

huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed waarop Ghisbertus 

van Vlochoven woonde enerzijds en erfgoed van hr Johannes Rover ridder 

anderzijds, met het toebehoren van het huis, zowel voor als achter, (2) een 

hoeve, 50 morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd Noddenvelt. De cijns 

van 6 nobel zal nimmer gemaand worden op voornoemde hoeve. Opstellen in 

twee brieven, te weten elk voor 3 nobel. 

 

Ponetur in duabus scilicet quivis pro tribus. 

Johannes Borchgreve et Willelmus de Dijechden #hereditarium censum# sex 

aureorum denariorum communiter nobel vocatorum monete regis Anglie de 

hereditario censu XVIII Engels nobel (dg: s qui) solvendo hereditarie ex 

domo et area sita in Busco ad forum inter hereditatem in qua Ghisbertus 

de Vlochoven morabatur ex uno et inter hereditatem domini Johannis Rover 

militis ex alio cum attinentiis eiusdem domus et aree singulis et 

uiversis (dg: atque) tam ante quam retro consistentibus atque ex quodam 

manso cum suis attinentiis (dg: sito in parrochia de Be X) L jugera 

continente sito in parrochia de Berlikem ad locum dictum Noddenvelt prout 

in litteris hereditarie supportaverunt #Henrico de Beke predicto# (dg: 

Gerardo de Amerzoijen filio quondam et Agneti eius sorori liberis quondam 

Henrici de Amerzoijen f) cum litteris et jure occacione promittentes (dg: 

indivisi) super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere tali annexa conditione quod predictus census sex nobel numquam 

monebitur supra predictum mansum cum suis attinentiis sed ipse mansus cum 

suis attinentiis perpetue permanebit liber de illo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 08 di 27-04-1406. 

Voornoemde Willelmus van Dijechden droeg over aan Godefridus Hoijer, tbv 

voornoemde Henricus van Beke, 1½ Engelse nobel uit voornoemde cijns. De 

brief overhandigen aan de secretaris en niet aan de ander. 

 

{In linker marge}. 

Dictus Willelmus unum et dimidium Engels nobel de censu predicto 

hereditarie supportavit Godefrido Hoijer ad opus Henrici de Beke predicti 

promittens ut in alio. Testes Gheel et Jacobus datum tercia post miam. 

Tradatur michi et non alteri. 
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BP 1184 f 316r 09 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Henricus van Beke beloofde aan voornoemde Gerardus en Agnes, kvw 

Henricus van Amerzoijen, een n-erfcijns van 6 Engelse nobel of de waarde, 

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

uit voornoemd huis en erf en uit al zijn goederen. 

 

Henricus de Beke predictus promisit se daturum et soluturum dictis 

Gerardo et Agneti hereditarium censum sex Engels nobel vel valorem 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex dictis domo et area 

cum suis attinentiis predictis (dg: promittens super) #atque ex omnibus 

suis bonis# habitis et habendis (dg: warandiam et sufficientem facere) 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 10 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Gerardus en Agnes, kvw Henricus van Amerzoijen, beloofden 

voornoemde cijns niet te manen, zolang voornoemde Henricus en Agnes of een 

van hen beiden leeft. 

 

-. 

Dicti Gerardus et Agnes promiserunt indivisi super omnia quod ipsi 

predictum censum non monebunt (dg: q) nec prosequentur quamdiu dicti 

Henricus et Agnes vixerint seu alter eorum vixerit in humanis (dg: presi) 

pretactis tamen litteris post decessum dictorum Henrici et Agnetis 

amborum in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 11 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Henricus van Beke beloofde aan voornoemde Gerardus en Agnes, kvw 

Henricus van Amerzoijen, 19 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dictis Gerardo et Agneti XIX gulden 

IX boddreger pro quolibet gulden computato ad monitionem eorum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316r 12 wo 07-04-1406. 

Voornoemde Gerardus en Agnes, kvw Henricus van Amerzoijen, deden tbv 

Henricus van Beke afstand van een hoeve, eertijds van Arnoldus van Beke nu 

behorend aan zijn voornoemde zoon Henricus, in Rosmalen. De brief 

overhandigen aan Godefridus Hoijer. 

 

Dicti Gerardus et Agnes cum tutore super quodam manso (dg: quon) dudum 

Arnoldi de Beke nunc ad Henricum eius filium spectante sito in parrochia 

de Roesmalen atque super attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et super jure ad opus dicti 

Henrici hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. Tradatur Godefrido Hoijer. 

 

1184 f.316v. 

 quinta post palmarum: donderdag 08-04-1406.  

 

BP 1184 f 316v 01 do 08-04-1406. 

Yda dvw Willelmus van Meijelsfoirt verkocht aan haar broer Petrus zvw 

voornoemde Willelmus alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders. 

 

Solvit. 

Yda filia quondam Willelmi van Meijelsfoirt cum tutore omnia et singula 

(dg: su) bona hereditaria sibi de morte quondam patris et matris dicte 

Yde successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro suo fratri filio dicti quondam 
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Willelmi promittens (dg: super o) cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes et Jacobus datum 

quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 316v 02 do 08-04-1406. 

Johannes zvw Mijchael van Mulsel smid, door wijlen voornoemde Mijchael 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina dvw Henricus Croke, droeg over aan 

zijn broer Henricus Croke de helft die aan voornoemde Johannes behoort in 3 

morgen 1 hont land, op de plaats gnd Molenberch, voor Empel, bij de dijk 

gnd die zegedike, tussen erfgoederen van de heer van Merewijc, hr Johannes 

van Plasse ridder en Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoederen gnd die 

Hoghedonc en Wilsem met het water gnd die Bevermere anderzijds, van welke 3 

morgen 1 hont wijlen voornoemde Henricus Croke één helft gekocht had van 

Cristianus Becker zvw Eelkinus vleeshouwer en wijlen voornoemde Mijchael de 

andere helft gekocht had van Willelmus Eelkini. 

 

Johannes filius quondam Mijchaelis #de# Mulsel #fabri# ab ipso quondam 

Mijchaele et quondam Katherina eius uxore filia quondam (dg: Henrici) 

Henrici Croke pariter genitus medietatem ad se spectantem in tribus 

jugeribus et uno hont terre sitis super locum dictum Molenberch ante 

Empel prope aggerem dictum die zegedike inter hereditates domini de 

Merewijc domini Johannis de Plasse militis et Arnoldi Berwout ex uno et 

inter hereditates dictas die Hoghedonc et Wilsem cum aqua dicta die 

Bevermere ex alio de quibus tribus jugeribus et uno hont terre dictus 

quondam Henricus Croke unam medietatem erga Cristianum Becker filium 

quondam Eelkini carnificis et reliquam medietatem dictus quondam Mijchael 

erga Willelmum Eelkini emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Croke suo fratri cum litteris et (dg: jure) aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316v 03 do 08-04-1406. 

Henricus van Lijt en zijn broer Johannes, kvw Theodericus Clijnge van Lijt 

door wijlen voornoemde Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth 

dvw Johannes Becker, verkochten aan Arnoldus Vogellere en Arnoldus Golijf, 

tbv de kerkfabriek van Sint-Lambertus in Vught een b-erfcijns van 20 

schelling geld, uit een b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld, met 

Pasen te betalen, gaande uit een huis, tuin en boomgaard, in Vught Sint-

Lambertus, tussen Robbertus Graus enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke cijns van 20 schelling hun grootmoeder Margareta wv voornoemde 

Johannes Becker gekocht had van Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc, welke 

cijns van 20 schelling nu aan voornoemde Henricus behoort. 

 

Henricus de Lijt (dg: filius) #et Johannes eius frater liberi# quondam 

Theoderici Clijnge de Lijt ab ipso quondam Theoderico et quondam 

Elizabeth eius uxore filia quondam Johannis Becker #geniti# hereditarium 

censum XX solidorum monete de hereditario censu L solidorum dicte monete 

solvendo hereditarie pasche ex domo orto et pomerio sitis in Vucht in 

parrochia sancti Lamberti inter hereditatem Robberti Graus ex uno et 

inter communem plateam ex alio quem censum XX solidorum (dg: di) 

Margareta relicta dicti quondam Johannis Becker (dg: an) erga Tielmannum 

filium quondam Johannis de Haenwijc emendo acquisierat prout in litteris 

quem censum XX solidorum dictus Henricus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Vogellere et Arnoldo (dg: ?Golasp) 

#Golijf# ad opus fabrice ecclesie (dg: di) sancti Lamberti in Vucht 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes #indivisi# super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte 

quondam Margarete eius avie et eius heredum deponere. Testes Jorden et 

Gheel datum supra. 
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BP 1184 f 316v 04 do 08-04-1406. 

Voornoemde Henricus van Lijt droeg over aan zijn voornoemde broer Johannes 

de helft die aan voornoemde Henricus behoort in een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Coelkinus neef van wijlen Elijas moest betalen aan 

Johannes Coman zvw Walterus Coman, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, 

welke cijns wijlen voornoemde Johannes Becker zvw Henricus verworven had 

van voornoemde Johannes Coman. 

 

Dictus Henricus ut supra (dg: hereditarium censum XL) medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu XL solidorum monete quem Coelkinus 

cognatus quondam Elije solvere tenebatur Johanni Coman filio quondam 

Walteri (dg: Coem) Coman hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex domo et orto sitis in Vucht in parochia sancti Lamberti quem censum 

dictus quondam Johannes Becker filius quondam Henrici erga predictum 

Johannem Coman acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto (dg: J) Johanni suo fratri cum litteris et aliis et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 316v 05 do 08-04-1406. 

Bernardus Hughe gewantsnijder beloofde aan Heijnmannus zvw Willelmus 

Stevens soen een n-erfcijns van 15 oude Franse schilden, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Nijcholaus Coel Riemsleger, 

in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen het huis van eertijds 

Henricus Paedse nu voornoemde Bernardus enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

van Uden anderzijds. De brief overhandigen Gertrudis ev Bernardus en hun 

kinderen Johannes en Bernardus. 

 

Bernardus Hughe pannicida promisit se daturum et soluturum Heijnmanno 

filio quondam Willelmi Stevens soen hereditarium censum XV aude scilde 

Francie solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area 

quondam Nijcholai Coel Riemsleger sita in Busco #{in linker marge:} in 

vico reparatorum veterum vestium# inter domum (dg: quondam) #dudum# 

Henrici Paedse nunc ad dictum Bernardum spectantem ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Uden ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam. Testes (dg: Jorden e) Dordrecht et Jorden datum quinta 

post palmarum. Tradatur Gertrudi uxori Bernardi Johanni et Bernardo eorum 

liberis. 

 

BP 1184 f 316v 06 do 08-04-1406. 

Voornoemde Bernardus Hughe gewantsnijder beloofde aan voornoemde 

Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen een n-erfcijns van 20 oude Franse 

schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en erf eertijds 

van Henricus Paedse nu van voornoemde Bernardus, waarin voornoemde 

Bernardus woont, in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Henricus van Hees snijder nu Henricus van den Kelre enerzijds en 

het huis van wijlen Nijcholaus Coel Riemsleger nu voornoemde Bernardus 

anderzijds, (2) een vak van wijlen Gerardus Groij, in Den Bosch, in het 

gewanthuis. 

 

Dictus Bernardus ut supra promisit se daturum dicto Heijnmanno 

hereditarium censum XX aude scilde Francie hereditarie termino predicto 

ex domo et area dudum Henrici Paedse nunc ad ipsum Bernardum spectante in 

qua ipse Bernardus moratur ad presens sita in Busco in vico (dg: predic) 

reparatorum veterum vestium inter hereditatem (dg: dudum) #quondam# 

Henrici de Hees sartoris nunc ad Henricum van den Kelre spectantem ex uno 

et inter domum quondam Nijcholai Coel Riemsleger nunc ad dictum Bernardum 

spectantem ex alio atque ex quodam stallo dicto vacke (dg: sito in) 

quondam Gerardi Groij sito in Buscoducis in domo pannorum ut dicebat 
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promittens super habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 316v 07 do 08-04-1406. 

Voornoemde Bernardus Hughe gewantsnijder droeg over aan voornoemde 

Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen (1) een b-erfpacht van 3 mud 2 

zester rogge, Bossche maat, die Henricus zvw Gerardus Wijten soen van 

Oesterwijc met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan hr Theodericus Rover 

ridder, gaande uit 2/3 deel van een beemd, gnd die Qualen Beemt, in 

Tilburg, welke pacht voornoemde Bernardus verworven had van Willelmus van 

Uijtwijc zv Theodericus van Uijtwijc, (2) een b-erfpacht van 28 1/3 lopen 

rogge, Bosssche maat, die voornoemde Henricus zvw voornoemde Gerardus 

Wijten soen met Lichtmmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde hr 

Theodericus Rover, gaande uit (2a) 1/3 deel van een beemd, 2½ bunder 61 

roeden groot, in Enschot, ter plaatse gnd in het Goerbroec, (2b) een stuk 

beemd, 3 lopen groot, in Enschot, welke pacht voornoemde Bernardus 

verworven had van voornoemde Willelmus. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Bernardus ut supra hereditariam paccionem trium modiorum (dg: siliginis 

re) et duorum sextariorum siliginis mensure de Buscoducis quam Henricus 

filius quondam Gerardi Wijten soen de Oesterwijc solvere tenetur domino 

Theoderico Rover militi hereditarie purificationis et in Buscoducis 

tradere ex duabus terciis partibus cuiusdam prati dicti die Qualen Beemt 

siti in parrochia de Tijlborch quam paccionem dictus Bernardus erga 

Willelmum de Uijtwijc filium Theoderici de Uijtwijc (dg: emendo) 

acquisierat atque hereditariam paccionem XXVIII lopinorum (dg: si) et 

tercie partis unius lopini siliginis dicte mensure quam dictus Henricus 

filius dicti quondam Gerardi Wijten soen solvere tenetur dicto domino 

Theoderico Rover hereditarie purificationis et in Buscoducis tradere ex 

tercia parte cuiusdam prati duo et dimidium bonaria (dg: j) et sexaginta 

unam virgatas terre continentis #siti# (dg: sitam) in parrochia de 

Enschit in loco dicto int (dg: Broe) Goerbroec atque ex pecia prati tres 

lopinatas terre continen[te] siti! in dicta parrochia quam paccionem 

jamdictam dictus Bernardus erga predictum Willelmum acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Heijnmanno cum omnibus litteris et 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.317r. 

 quinta post palmarum: donderdag 08-04-1406.  

 sexta post palmarum: vrijdag 09-04-1406.  

 

BP 1184 f 317r 01 do 08-04-1406. 

Willelmus Uden soen van Tefelen droeg over aan Johannes van Os zvw Johannes 

van Os gewantsnijder 1/3 deel van de helft van een kamp, gnd Spijerincs 

Bosch, in Nuland, tussen een gemene steeg enerzijds en Goeswinus Moedel zv 

Bertoldus, Arnoldus van Nuwelant en erfg vw Johannes van Nuwelant 

anderzijds, met een eind strekkend aan de straat gnd Wolfsdijc en met het 

andere eind aan Jacobus van Neijnsel, Rodolphus Kepken, Godefridus 

Poijnenborch en een zekere Steijnsken, welk 1/3 deel voornoemde Willelmus 

in pacht verkregen had van de gezusters Aleijdis en Theoderica, dv Johannes 

van Dijnther, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Willelmus Uden soen van Tefelen terciam partem medietatis cuiusdam campi 

dicti Spijerincs Bosch siti in parrochia de Nuwelant inter communem 

stegam ex uno et inter hereditatem Goeswini Moedel filii Bertoldi Arnoldi 

de Nuwelant et heredum quondam Johannis de Nuwelant ex alio tendentis cum 

uno fine ad vicum dictum Wolfsdijc et cum reliquo fine ad hereditates 

Jacobi de Neijnsel Rodolphi Kepken Godefridi Poijnenborch et cuiusdam 

dicti Steijnsken quam terciam partem (dg: dci) predictam dictus Willelmus 

erga Aleijdem et Theodericam sorores filias (dg: quondam) Johannis de 
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Dijnther ad (dg: cen) pactum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Os filio quondam Johannis de Os pannicide cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

Lu et Jacobus datum quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 317r 02 do 08-04-1406. 

Johannes Witloc ev Heijlwigis dv Engbertus van Krekelhoven gaf uit aan 

Martinus zvw Petrus Hannen soen een huis en tuin, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen kvw Johannes van der Teijnden enerzijds en eertijds hr 

Johannes van den Venne en zijn erfgenamen nu voornoemde Johannes Witloc 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 6 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit quis II boddreger. 

Johannes Witloc maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

Engberti van Krekelhoven domum et ortum sitos in parrochia de Haren ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem liberorum quondam Johannis van der 

Teijnden ex uno et inter hereditatem dudum domini Johannis van den Venne 

et eius coheredum nunc ad dictum Johannem Witloc spectantem ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum Martino filio quondam 

Petri Hannen soen ab eodem hereditarie possidendos !ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lu et Jacobus datum 

quinta post palmarum. 

 

BP 1184 f 317r 03 do 08-04-1406. 

Arnoldus Rover zvw Theodericus van der Ponten, de broers Arnoldus Rover, 

Arnoldus van Hackenem en Theodericus, kv Wellinus Roveri, verkochten aan 

Petrus Driepont, Wautgherus rademaker, Arnoldus rademaker en Petrus 

Moelnere 90 uit te kiezen eiken, gnd coerboem, op een hoeve die behoorde 

aan voornoemde wijlen Theodericum en zijn voornoemde broer Wellinus, in 

Son, ter plaatse gnd Onstaden. Ze mogen géén gemerkte bomen kiezen. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Theoderici van der Ponten Arnoldus Rover 

Arnoldus van Hackenem et Theodericus fratres liberi Wellini Roveri XC 

arbores quercinas eligendas dictas coerboem consistentes in manso qui ad 

predictos quondam Theodericum et Wellinum eius fratrem spectabat sito in 

parrochia de Zonne ad locum dictum Onstaden ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Petro Driepont Wautghero rotifici Arnoldo rotifici et Petro 

(dg: mul) Moelnere promittentes indivisi super omna warandiam et 

obligationem deponere tali annexa conditione quod dicti (dg: de) emptores 

non eligant nec eligere poterunt de arboribus ibidem signatis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 317r 04 do 08-04-1406. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers 73 Hollandse gulden 

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

Sint-Remigius (vr 01-10-1406) en de andere helft met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1406). 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dictis venditoribus 

LXXIII Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem (dg: 

ad) mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317r 05 do 08-04-1406. 

Johannes van den Camp zv Johannes van den Camp verkocht aan Yda Corren de 

navolgende erfgoederen die behoorden aan Heijlwigis van Houweningen, in 
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Haaren, (1) een stuk land, gnd Noet Helsterken, tussen Arnoldus van 

Laerhoven enerzijds en erfgoed dat Johannes Moen beteelde anderzijds, (2) 

een stuk land, gelegen achter een erfgoed gnd Geloect, behorend aan 

Bertholdus van Arle, beiderzijds tussen voornoemde Yda, (3) ¼ deel van een 

tuin, beiderzijds tussen voornoemde Bertoldus, met een eind strekkend aan 

de gemeint, (4) ¼ deel van een stukje eusel, gnd Garshoff, tussen 

voornoemde Bertoldus enerzijds en Jordanus zv Arnoldus Tielkini anderzijds. 

 

Notum (dg: sit universis quod cum) Johannes van den Camp filius Johannis 

van den Camp hereditates infrascriptas que ad Heijlwigem van Houweningen 

spectabant sitas in parrochia de Haren videlicet peciam terre (dg: s) 

dictam Noet Helsterken sitam inter hereditatem Arnoldi de Laerhoven ex 

uno et inter hereditatem quam (dg: Sij) Johannes Moen colere solet !item 

peciam terre sitam (dg: inter hered) retro hereditatem dictam (dg: Gelok) 

Geloect ad Bertholdum de Arle spectantem inter hereditates Yde Corren ex 

utroque latere coadiacentes item quartam partem cuiusdam orti siti inter 

(dg: communitatem de H) hereditates dicti Bertoldi ex utroque latere 

coadiacentes tendentis cum uno fine ad communitatem (dg: et cum reliquo 

fine ad) atque quartam partem particule pascue dicte Garshoff site inter 

hereditatem dicti Bertoldi ex uno et inter hereditatem Jordani filii 

Arnoldi Tielkini ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicte Yde 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317r 06 do 08-04-1406. 

Voornoemde Yda beloofde aan voornoemde verkoper 23 Gelderse gulden of de 

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

 

Solvit. 

Dicta Yda promisit super omnia dicto venditori XXIII gulden Gelrie vel 

valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317r 07 do 08-04-1406. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt 104 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande te betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Henrico Gruijter filio naturali 

quondam Leonii de Langvelt centum et quatuor gulden scilicet IX boddreger 

pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317r 08 vr 09-04-1406. 

Jacobus van Nuijs zvw Henricus zvw Jacobus van Nuijs verkocht aan Danijel 

Roesmont (1) de helft van 6 morgen7 land, ter plaatse gnd die Hoeven, 

tussen Henricus zvw Gheerlacus enerzijds en Godefridus Heerkini anderzijds, 

met een eind strekkend aan de dijk gnd die Hoeve Dijc, welke 6 morgen 

Henricus zvw Jacobus van Nuijs gekocht had van Ghisbertus van Maren, te 

weten de helft richting het erfgoed dat nu behoort aan de predikheren in 

Den Bosch, (2) 1 morgen land, ter plaatse gnd Hogedonc, (3) de helft van 2 

morgen land van wijlen Henricus van Nuijs, ter plaatse gnd op Spijc, (4) 

een kamp van wijlen Rodolphus Roesmont, 4 morgen groot, ter plaatse gnd op 

Heijnxstem. 

 

Jacobus de Nuijs filius quondam Henrici filii quondam Jacobi de Nuijs 

medietatem sex jugerum terre sitorum in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Henrici filii quondam Gheerlaci ex uno et hereditatem 

Godefridi Heerkini ex alio tendentium cum uno fine ad aggerem dictum die 

Hoeve Dijc que sex jugera terre Henricus filius quondam Jacobi de Nuijs 

                         
7 Zie ← BP 1184 f 315r 10 di 06-04-1406, erfdeling mbt deze 6 morgen. 
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erga Ghisbertum de Maren emendo acquisierat prout in litteris scilicet 

illam medietatem que sita est versus hereditatem nunc ad conventum 

fratrum predicatorum in Busco spectantem ut dicebat item unum juger terre 

situm in loco dicto Hogedonc item (dg: unum juger terre situm) medietas! 

duorum jugerum terre quondam Henrici de Nuijs sitorum in loco dicto op 

Spijc item quendam campum quondam Rodolphi Roesmont quatuor jugera terre 

continentem situm in loco dicto op Heijnxstem ut dicebat hereditarie 

vendidit Danijeli Roesmont promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus datum sexta post 

palmarum. 

 

BP 1184 f 317r 09 vr 09-04-1406. 

Jacobus van Nuijs, Danijel en Jacobus van Vladeracken beloofden aan 

Andreas, tbv etc, ?200 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1406) te betalen op straffe van 2. 

 

Jacobus de Nuijs et Danijel et Jacobus de Vladeracken promiserunt 

indivisi super omnia Andree ad opus etc ?CC cronen Francie ad Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena (dg: IIII et ..) II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 317r 10 vr 09-04-1406. 

Voornoemde Jacobus van Nuijs beloofde Danijel schadeloos te houden. 

 

Dictus Jacobus de Nuijs promisit Danijelem indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.317v. 

 sexta post palmarum: vrijdag 09-04-1406. 

 quarta post pasche: woensdag 14-04-1406. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 27-04-1406. 

 

BP 1184 f 317v 01 vr 09-04-1406. 

Bernardus Huge gewantsnijder beloofde aan Heijnmannus zvw Willelmus Stevens 

soen 1000 oude Franse schilden na maning te betalen. Al deze brieven 

overhandigen aan zijn vrouw Gertrudis en haar kinderen. 

 

{Naast 01 tm 03:} 

Tradantur omnes iste littere Gertrudi sue uxori et eius liberis. 

Bernardus Huge pannicida promisit super habita et habenda Heijnmanno 

filio quondam Willelmi Stevens soen mille (dg: cronas) #aude# scilde 

Francie ad monitionem dicti Heijnmanni persolvendos. Testes Jorden et 

Gheel datum sexta post palmarum. 

 

BP 1184 f 317v 02 vr 09-04-1406. 

Voornoemde Bernardus Huge gewantsnijder droeg al zijn roerende en gerede 

goederen over aan voornoemde Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen. 

 

Dictus Bernardus omnia et singula sua #bona# mobilia et (dg: immobilia) 

parata habita et habenda legitime supportavit dicto Heijnmanno promittens 

super habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317v 03 vr 09-04-1406. 

Voornoemde Bernardus Huge gewantsnijder verklaarde dat voornoemde 

Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen alle geldsommen heeft betaald die 

voornoemde Heijnmannus hem verschuldgd was ivm goederen, zowel erfelijke 

als gerede, die voornoemde Heijnmannus verworven had van voornoemde 

Bernardus. 

 

Dictus Bernardus palam recognovit se per predictum Heijnmannum fore 

satisfactum de omnibus summus pecuniariis quas dictus idem Heijnmannus 
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unique tenebatur usque in diem presentem scilicet occacione quorumcumque 

bonorum tam hereditariorum quam paratorum que idem Heijnmannus erga 

dictum Bernardum (dg: pridem) acquisierat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317v 04 vr 09-04-1406. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnael verkocht aan Theodericus van Amerzoijen een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Willelmus Coman beloofd had 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Hermannus, gaande uit 

(1) een stuk land, in Moergestel, tussen Johannes Daneels enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 2/5 deel van een stuk beemd, in Moergestel, 

tussen een erfgoed dat behoort aan het altaar van St.Gertrudis in de kerk 

van Oisterwijk enerzijds en Theodericus Wijerics soen van Ghilze 

anderzijds, (3) een beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Wippenhout, 

tussen Bartholomeus van den Nuwenhuze enerzijds en Willelmus Vos Grieten 

soen anderzijds, met het recht van weg om te gaan met beesten en karren 

midden over de plaats gnd Scerpenberch, welke erfgoederen voornoemde 

Willelmus in pacht verkregen had van voornoemde Hermannus, (4) 1/5 deel van 

voornoemd stuk beemd, welk 1/5 deel voornoemde Willelmus mede tot onderpand 

had gesteld. 

 

Hermannus filius Arnoldi Cleijnael hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus Coman promiserat se 

daturum et soluturum dicto Hermanno hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex pecia terre sita in parrochia de Ghestel prope 

Oesterwijc inter hereditatem Johannis Daneels ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: atque ex pecia prati sita) item de et ex duabus 

quintis partibus pecie prati site in dicta parrochia inter hereditatem 

spectantem ad altare sancte Gertrudis situm in ecclesia de Oesterwijc ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Wijerics soen de Ghilze ex alio item 

ex quodam prato sito in parrochia de Oesterwijc in loco dicto Wippenhout 

inter hereditatem Bartholomei van den Nuwenhuze ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Vos Grieten soen ex alio atque ex jure abigendi 

bestias ambulandi et pergendi cum curribus et bestiis per medietatem loci 

dicti Scerpenberch quas hereditates predictas dictus Willelmus erga 

predictum Hermannum ad pactum acquisierat atque ex quinta parte pecie 

prati predicte quam quintam partem dictus Willelmus (dg: erga) predicto 

Hermanno ad (dg: pactum acquisierat prout in) pignus imposuerat prout in 

litteris hereditarie vendidit Theoderico de Amerzoijen supportavit cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et (dg: Jo) Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 317v 05 wo 14-04-1406. 

Nijcholaus van Dueren en zijn zuster Hilla, kvw Johannes van Dueren, 

verkochten aan Eustatius van Hedichuzen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, hun 

deel in een hoeve van wijlen Sijmon van Dijefhout, in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Leendonc. 

 

Nijcholaus van Dueren (dg: fi) et Hilla eius soror liberi quondam 

Johannis de Dueren cum tutore totam partem et omne jus eis quovis modo 

competentes in quodam manso quondam Sijmonis de Dijefhout sito in 

parrochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc atque in attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis hereditarie vendiderunt Eustatio de Hedichuzen ad opus mense sancti 

spiritus in Busco supportaverunt cum #omnibus# litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda (dg: 

warandiam) ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et quorumcumque suorum heredum deponere. Testes (dg: quarta p) Jorden et 

Gheel datum quarta post pasche. 
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BP 1184 f 317v 06 wo 14-04-1406. 

(dg: bovendien). 

 

(dg: insuper). 

 

BP 1184 f 317v 07 wo 14-04-1406. 

Ghevardus van Doerne zvw Everardus van Doerne en Gerardus Scilder deden tbv 

het Geefhuis afstand van voornoemde hoeve. Ze beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd (1) de beloften aan voornoemde Gerardus over het 

voornoemde gedaan door voornoemde Gevardus, (2) de beloften mbt de hoeve 

vastgesteld tussen voornoemde Gerardus enerzijds en Willelmus Loijer 

anderzijds. 

 

Ghevardus de Doerne filius quondam Everardi de Doerne et Gerardus Scilder 

super predicto manso et jure ad opus dicte mense hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere exceptis promissionibus dicto 

Gerardo (dg: super) super premissis factis per Gevardum predictum et 

exceptis promissionibus factis (dg: per pred) super manso predicto inter 

(dg: primodictum) predictum Gerardum ex una parte et inter Willelmum 

Loijer ex altera parte. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317v 08 di 27-04-1406. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer droeg over aan Eustatius van 

Hedichuzen, tbv het Geefhuis, het 1/6 deel en recht dat aan hem behoort in 

voornoemde hoeve. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus Loijer filius quondam Willelmi Loijer sextam partem atque totam 

partem et omne jus sibi competentes in manso predicto hereditarie 

supportavit Eustatio de Hedichuzen ad opus etc promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et suorum heredum #{in linker marge:} in dicto manso# deponere. 

Testes Johannes et Gheel datum tercia post miam. 

 

BP 1184 f 317v 09 wo 14-04-1406. 

Walterus zvw Walterus Colen soen van Oerle en Walterus, Katherina en 

Luijtgardis, kv eerstgenoemde Walterus door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Luijtgardis dvw Walterus Bac van Broechoven (dg: en Wellinus van Beke 

ev Elizabeth dv eerstgenoemde Walterus en wijlen voornoemde Luijtgardis) 

verkochten aan Henricus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven ¼ 

deel dat aan hen behoort, in 5 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Hautart, tussen erfgoed gnd Berlaer enerzijds en de dijk gnd Bacs Dijc 

anderzijds, zoals ze behoorden aan wijlen voornoemde Walterus Bac. 

 

Walterus filius quondam Walteri Colen soen de Oerle Walterus (dg: eius 

filius) Katherina et Luijtgardis liberi primodicti Walteri ab eodem 

Waltero et quondam Luijtgarde eius uxore filia quondam Walteri Bac de 

Broechoven #pariter geniti cum tutore# (dg: et Wellinus de Beke maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie primodicti Walteri et dicte 

quondam Luijtgardis) quartam partem ad se ut dicebant spectantem in 

quinque bonariis prati sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum die 

Hautart inter hereditatem dictam Berlaer ex uno et inter aggerem dictum 

Bacs Dijc ex alio prout ibidem sita sunt et ad dictum quondam Walterum 

Bac spectare consueverunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

(dg: Bac filio quondam) van Broechoven filio quondam Walteri Bac de 

Broechoven promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Jorden et Lu datum quarta 

post pasche. 
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BP 1184 f 317v 10 wo 14-04-1406. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Petrus, Willelmus en Heijlwigis, 

minderjarige kvw eerstgenoemde Walterus, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand zullen doen van voornoemd ¼ deel. 

 

Dicti venditores #(dg: preter Wellinum) cum tutore# promiserunt super 

omnia indivisi quod ipsi Petrum et Willelmum et Heijlwigem liberos 

primodicti Walteri quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint super 

dicta quarta parte et jure ad opus dicti emptoris hereditarie (dg: 

renunciaverunt promit) facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 317v 11 wo 14-04-1406. 

Voornoemde Walterus, Katherina en Luijtgardis, kv voornoemde Walterus zvw 

Walterus Colen soen van Oerle, droegen over aan hun voornoemde vader 

Walterus hun deel in een kamp, 7 morgen groot, gnd Berlaer, in Schijndel, 

ter plaatse gnd die Hautart, tussen Willelmus van der Hautart enerzijds en 

wijlen Walterus Bac van Broechoven anderzijds, zoals voornoemd kamp aldaar 

gelegen is en Petrus van den Hautart eertijds het kamp in pacht {f.318r} 

verkregen had van wijlen Katherina wv van wijlen voornoemde Walterus Bac. 

 

Dicti Walterus Katherina et Luijtgardis liberi primodicti Walteri (dg: et 

Wellinus ... maritus etc) partem et jus eis quovis modo competentes in 

quodam campo septem jugera continente dicto Berlaer sito in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum die Hautart inter hereditatem Willelmi van der 

Hautart ex uno et inter hereditatem quondam Walteri Bac de !Brochoven ex 

alio prout dictus campus ibidem situs est et Petrus van den Hautart 

eundem campum ad pactum 

 

1184 f.318r. 

 quinta post pasche: donderdag 15-04-1406. 

 sabbato post cantate: zaterdag 15-05-1406. 

 

BP 1184 f 318r 01 wo 14-04-1406. 

pridem acquisierat erga #quondam# Katherinam relictam dicti quondam 

Walteri Bac ut dicebat hereditarie (dg: su vendiderunt) #supportaverunt# 

dicto Waltero eorum patri promittentes indivisi super omnia ratam servare 

(dg: et obligationem ex parte eorum deponere testes). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 02 wo 14-04-1406. 

Vooroemde verkopers beloofden dat voornoemde Petrus, Willelmus en 

Heilwigis, kv eerstgenoemde Walterus, afstand zullen doen. 

 

Promiserunt insuper dicti venditores indivisi super omnia quod ipsi 

dictos Petrum Willelmum et Heilwigem liberos (dg: dicti) primodicti 

Walteri super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 03 do 15-04-1406. 

Johannes Goedens soen van Vessem zvw Godefridus van den Hoevel gaf uit aan 

Johannes zvw Johannes van der Wuestbraken (1) een huis, tuin, andere 

bouwwerken met ondergrond, en aangelegen erfgoederen van voornoemde 

Johannes, in Vessem, ter plaatse gnd die Brake, tussen Jacobus Jacobs soen 

enerzijds en Henricus van den Steen anderzijds, (2) een stuk land, gnd een 

Bocht, in Vessem, tussen voornoemde Henricus enerzijds en Everardus Woijten 

anderzijds, (3) een stuk beemd, in Vessem, ter plaatse gnd Wijnens Beemt, 

tussen Johannes van Dommellen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 

een stuk heideland, gnd Heijbocht, in Vessem, tussen Petrus Necker 

enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, (5) een stuk beemd, in Vessem, 

ter plaatse gnd Specdonc, tussen erfgoed van jkvr van Wijnterle enerzijds 

en Theodericus Hillen anderzijds, (6) een stukje beemd, in Vessem, ter 

plaatse gnd Waghengaet, tussen Ghibo Ghisen enerzijds en Willelmus 
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Houtappel anderzijds, (7) alle andere erfgoederen die aan voornoemde 

Johannes gekomen waren na overlijden van voornoemde Godefridus, in Vessem 

gelegen; de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Vessem, in Vessem te leveren aan kvw 

Amelius van Dijessen, en thans voor (c) een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren. Voor voornoemde 

Johannes Goedens soen gereserveerd zijn recht voornoemd huis zelf te mogen 

bewonen, zolang hij leeft; alle beesten op voornoemde goederen zullen, 

althans voor de duur van het leven van eerstgenoemde Johannes, voor de 

helft van eerstgenoemde Johannes zijn en voor de andere helft van Johannes 

van den Wuestbraken. De brief overhandigen aan Henricus Wuest. 

 

Solvit. 

Johannes Goedens soen van Vessem #filius quondam Godefridi van den Hoevel 

{in linker marge:} Hoevel# domum ortum ac alia edificia cum suis fundis 

et hereditates sibi adiacentes dicti Johannis sitas in parrochia de 

Vessem ad locum dictum die Brake inter hereditatem Jacobi Jacobs soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici van den Steen ex alio item peciam terre 

dictam een Bocht sitam in dicta parrochia inter hereditatem Henrici 

predicti ex uno et inter hereditatem Everardi Woijten ex alio item peciam 

prati sitam in dicta parrochia ad locum dictum Wijnens Beemt inter 

hereditatem Johannis de Dommellen ex uno et inter communem plateam ex 

alio item peciam terre mericalis dictam Heijbocht sitam in dicta 

parrochia inter hereditatem Petri Necker ex uno et inter hereditatem 

Henrici predicti ex alio item peciam prati sitam in dicta parrochia ad 

locum dictum Specdonc inter hereditatem domicelle de Wijnterle ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Hillen ex alio item particulam prati sitam 

in dicta parrochia ad locum dictum Waghengaet inter hereditatem Ghibonis 

Ghisen ex uno et inter hereditatem Willelmi Houtappel ex alio atque omnes 

et singulas hereditates dicto Johanni #sibi de morte dicti quondam 

Godefridi successione advolutas# quocumque locorum consistentes sive 

sitas #in parrochia predicta# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni filio quondam Johannis van der Wuestbraken ab eodem hereditarie 

possidendos pro censu domini ducis (dg: ex) et pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Vessem et in Vessem tradenda liberis 

quondam Amelii de Dijessen exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure predicte danda sibi ab alio 

purificationis et in Vessem tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere #et alter 

repromisit# salvo dicto Johanni Goedens soen #quo ad personam propriam# 

quo ad eius vitam pleno jure inhabitandi domum predictam quamdiu ipse 

vixerit in humanis et non ultra hoc adiuncto quod omnes bestie que erunt 

supra hereditates predictas ad vitam primodicti Johannis erunt mediatim 

(dg: dicti) eiusdem Johannis et mediatim Johannis van den Wuestbraken 

quamdiu (dg: v) idem Johannes primodictus vixerit in humanis et non 

ultra. Testes Jorden et Lu datum quinta post pasche. Tradatur Henrico 

Wuest. 

 

BP 1184 f 318r 04 do 15-04-1406. 

Johannes van Vessem gewantsnijder vernaderde. De ander week en verklaarde 

dat hij het recht had. 

 

{In linker marge}. 

Solvit 3 grossos. 

Johannes van Vessem rasor pannorum prebuit alter cessit et recognovit 

ipsum jus habere. Testes Jorden et Lu datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 318r 05 za 15-05-1406. 

Voornoemde Johannes van Vessem droeg het voornoemde over aan Henricus zvw 

Johannes Wuest van Knechsel. 
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{In linker marge}. 

Dictus Johannes de Vessem premissa supportavit Henrico filio quondam 

Johannis Wuest de Knechsel promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gheel et Jacobus datum sabbato 

post cantate. 

 

BP 1184 f 318r 06 za 15-05-1406. 

Henricus van den Broec vernaderde en droeg weer over. 

 

{In linker marge}. 

Henricus van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 07 za 15-05-1406. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Wuest van Knechsel droeg het voornoemde 

over aan zijn broer Johannes zvw voornoemde Johannes Wuest. 

 

{In linker marge}. 

Premissa dictus Henricus supportavit Johanni suo fratri !fratri #filio 

dicti quondam Johannis Wuest# simul cum predictis litteris #et omnibus 

aliis# et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

deponere. Testes Jor et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 08 do 15-04-1406. 

Na St.Johannes-Onthoofding (zo 29-08-1406) en is niet betaald. 

 

{In rechter marge van f.317v}. 

Post decollationem Johannis baptiste et non est soluta. 

 

BP 1184 f 318r 09 do 15-04-1406. 

Voornoemde Johannes van Vessem gewantsnijder beloofde aan voornoemde 

Johannes Goedens 112½ gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dictus Johannes #de Vessem rasor pannorum# (dg: filius quondam Johannis 

van den Wuestlaken promisit -Braken) promisit super omnia dicto Johanni 

Goedens centum XII et dimidium gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 10 do 15-04-1406. 

(dg: Ghisbertus Willems soen van den Broec verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Ghisbertus Willems soen van den Broec prebuit et reportavit). 

 

BP 1184 f 318r 11 do 15-04-1406. 

Henricus en Gertrudis, kvw Dedewardus gnd Dewart zvw Henricus Potsart, (dg: 

Egidius Vrancken soen ev Mechtildis, en) Ludovicus Gerits soen ev Agnes dvw 

voornoemde Dedewardus verkochten aan Ludovicus zvw Ludovicus Colen soen ¾ 

deel, dat aan hen behoort in 7½ hont land, in Maren, ter plaatse gnd 

Colede, tussen eerstgenoemde Ludovicus enerzijds en Arnoldus Loden soen 

anderzijds, belast met 2 vademen maasdijk, zegedijken, waterlaten en 

sloten. 

 

Henricus et Gertrudis liberi quondam Dedewardi dicti Dewart (dg: fri) 

filii quondam Henrici Potsart cum tutore (dg: Egidius Vrancken soen 

maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et) Ludovicus Gerits soen maritus 

et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filiarum! dicti quondam Dedewardi 

#tres quartas partes ad ipsos spectantes in# septem et dimidio (dg: -um) 

hont terre sita! in parrochia de Maren ad locum dictum Colede inter 
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hereditatem Ludovici filii quondam Ludovici Colen soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Loden soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Ludovico predicto filio quondam 

Ludovici Colen soen promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus vademen aggeris Mose 

et zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 12 do 15-04-1406. 

Voornoemde Egidius Vrancken soen ev Mechtildis dvw Dedewardus gnd Dewart 

zvw Henricus Potsart droeg het ¼ deel dat aan hem behoort in het voornoemde 

over aan voornoemde Ludovicus zvw Ludovicus Colen soen. 

 

Solvit. 

Dictus Egidius maritus etc quartam partem ad se spectantem in premissis 

hereditarie vendidit dicto Ludovico promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 13 do 15-04-1406. 

Arnoldus zvw Theodericus Snoec van Herende verkocht aan Petrus van der 

Donscot een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Asten, die Hector nzvw hr 

Henricus van Kuijck ridder met Lichtmis in Asten moet leveren aan 

voornoemde Arnoldus, gaande uit (1) een stuk beemd, in Asten, ter plaatse 

gnd dat Haghelcruijs, (2) een stuk land en een aangelegen stuk beemd, in 

Asten, ter plaatse gnd aen die Sporct, (3) een stuk land, in Asten, van 

welke erfgoederen voornoemde Arnoldus één helft voor de pacht had 

uitgegeven aan voornoemde Hector, en voornoemde Hector de andere helft mede 

tot onderpand had gesteld. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Theoderici Snoec van Herende hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Asten quam 

Hector filius naturalis domini quondam Henrici de Kuijck militis solvere 

tenetur dicto Arnoldo hereditarie purificationis et in Asten tradendam ex 

(dg: medietate) pecia (dg: -e) prati sita (dg: -e) in parrochia de Asten 

ad locum dictum dat Haghelcruijs atque ex pecia terre et pecia prati sibi 

adiacente sitis in dicta parrochia ad locum dictum aen die Sporct atque 

ex pecia terre sita in dicta parrochia de quibus hereditatibus dictus 

Arnoldus unam medietatem predicto Hectori dederat ad pactum et reliquam 

medietatem dictus Hector pro solutione dicte paccionis ad pignus 

imposuerat prout in litteris hereditarie vendidit Petro van der Donscot 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318r 14 do 15-04-1406. 

Aleijdis dvw Willelmus van der Veerdonc verkocht aan haar broer Ghibo zvw 

voornoemde Willelmus 1/3 deel dat aan haar behoort in een huis, hofstad, 

tuin en aangelegen erfgoederen van wijlen voornoemde Willelmus, in 

Heeswijk, (dg: ter plaatse gnd Dollant), tussen Danijel van der Eijcken 

enerzijds en Theodericus Heij anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan de plaats gnd Rummels Loect. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Willelmi van der Veerdonc cum tutore terciam 

partem ad se spectantem in domo domistadio et orto (dg: sitis) et 

hereditatibus sibi adiacentibus dicti quondam Willelmi sitis in parrochia 

de Hezewijc (dg: ad locum inter juxta locum dictum Dollant) inter 

hereditatem Danijelis van der Eijcken ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Heij ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo !ad locum dictum Rummels Loect ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghiboni suo fratri filio dicti quondam Willelmi (dg: supportavit 
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cum litteris) promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.318v. 

 quinta post pasche: donderdag 15-04-1406. 

 

BP 1184 f 318v 01 do 15-04-1406. 

Ghibo zvw Willelmus van der Veerdonc beloofde aan zijn zuster Aleijdis dvw 

voornoemde Willelmus gedurende 10 jaar, elk jaar met Lichtmis 7 lopen 

rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. De brief overhandigen aan 

Ghibo van der Voert. 

 

Solvit. 

Ghibo filius quondam Willelmi van der Veerdonc promisit super omnia se 

daturum et soluturum Aleijdi sue sorori filie dicti quondam Willelmi ad 

spacium X annorum #proxime futurorum# anno quolibet dictorum X annorum 

septem lopinos siliginis mensure de Busco purificationis et in Busco 

tradendos. Testes Jorden et Lu datum quinta post pasche. Tradatur Ghiboni 

van der Voert. 

 

BP 1184 f 318v 02 do 15-04-1406. 

Voornoemde Ghibo zvw Willelmus van der Veerdonc beloofde aan zijn 

voornoemde zuster Aleijdis dvw voornoemde Willelmus 20 nieuwe Gelderse 

gulden, zoals wijlen hertog Willelmus die had laten slaan of de waarde, met 

Pasen over 9 jaar (zo 19-04-1416) te betalen. De brief overhandigen aan 

Ghibo van der Voert. 

 

Solvit. 

Dictus Ghibo promisit super omnia dicte Aleijdi XX (dg: gul) novos Gelre 

gulden quales dux quondam Willelmus fieri fecerat vel valorem a pasche 

proxime futuro ultra IX annos persolvendos. Testes datum supra. Tradatur 

Ghiboni (dg: -s) van der Voert. 

 

BP 1184 f 318v 03 do 15-04-1406. 

Petrus van der Donscot vernaderde in aanwezigheid van Johannes die Wit een 

huis, tuin en kamp, in Deurne, ter plaatse gnd Lijesel, welk huis, tuin en 

kamp voornoemde Johannes verworven had van Johannes Prijem. Voornoemde 

Johannes week en Petrus droeg over aan hem. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Petrus van der Donscot in presentia Johannis die Wit prebuit patentes 

denarios ad redimendum (dg: don) domum ortum et campum sitos in parrochia 

de (dg: Scijnle) #Doerne# ad locum dictum Lijesel quos domum ortum #et 

campum# dictus Johannes erga Johannem Prijem acquisierat et dictus 

Johannes cessit et Petrus supportavit sibi. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318v 04 do 15-04-1406. 

Johannes zvw Mathijas Jans soen verkocht aan zijn oom Arnoldus Bloijman 2 

zester rogge b-erfpacht, Bossche maat, die Everardus van den Poeteren moet 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land gnd die 

Haexsel, in Dinther, ter plaatse gnd Buege, tussen Elizabeth dvw Willelmus 

Smijt enerzijds en Johannes Bijl anderzijds, (2) 4 lopen, in Dinther, 

beiderzijds tussen erfgoed van de heer van Helmond, (3) een stuk beemd, in 

Schijndel, over het water gnd die Aa, tussen kinderen gnd des Jonggers 

Zoenen enerzijds en voornoemde Elizabeth anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Mathije Jans soen duo sextaria siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Busco que Everardus van den Poeteren 

solvere (dg: consuevit) tenetur (dg: ex) annuatim ex domo et orto et 

pecia terre dicta die Haexsel sibi adiacente sitis in parrochia de 
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Dijnther ad locum dictum Buege inter hereditatem Elizabeth filie quondam 

Willelmi Smijt ex uno et inter (dg: hereditatem communem p) hereditatem 

Johannis Bijl ex alio atque ex quatuor lopinatis !sitis in dicta 

parrochia inter hereditatem domini de Helmont ex utroque latere 

coadiacentem item ex pecia prati sita in parrochia de Scijnle ultra aquam 

dictam die Aa inter hereditatem liberorum dictorum des Jonggers Zoenen ex 

uno et inter hereditatem dicte Elizabeth ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Bloijman eius avunculo promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 318v 05 do 15-04-1406. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Hubertus zvw 

Hubertus van Lijeshout de helft van een kamp, 11 bunder groot, van wijlen 

hr Godefridus van Os ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Rodolphus van den Brekelen enerzijds en Ghibo Keijot anderzijds, met een 

eind strekkend aan Johannes van den Waude en Albertus gnd Abe Mutsart en 

met het andere eind aan Johannes Gielijs soen, zoals deze helft aan 

voornoemde Leonius gekomen was na deling door de rechter tussen hem en 

Arnoldus Stamelart van Uden, deze helft belast met 5½ oude groot 

grondcijns. 

 

Solvit III grossos. 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe (dg: quendam campum) 

medietatem campi undecim bonaria continentis quondam domini Godefridi de 

Os militis siti in parrochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Rodolphi van den Brekelen ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Keijot ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem Johannis 

van den Waude (dg: et cum reliquo) et Alberti dicti Abe Mutsart !cum uno 

et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis Gielijs soen prout ibidem 

sita est et dicto Leonio mediante divisione hereditaria facta per judicem 

in Busco facta inter ipsum et Arnoldum Stamelart de Uden cessit in partem 

ut dicebat hereditarie supportavit Huberto filio quondam Huberti de 

Lijeshout promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis quinque et dimidio antiquis grossis (dg: ex dicta) domino fundi 

ex dicta medietate solvendis hereditarie. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318v 06 do 15-04-1406. 

Hr Gerlacus nzvw hr Emondus van Ghemert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Dominus Gerlacus filius #naturalis# quondam domini Emondi de Ghemert 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318v 07 do 15-04-1406. 

Voornoemde Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout beloofde aan voornoemde 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe 64½ gulden, 4½ lichte schild voor 

1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Hubertus promisit super !dicto Leonio LXIIII et dimidium gulden 

scilicet quatuor et dimidio levibus scutis pro quolibet gulden computatis 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 318v 08 do 15-04-1406. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen en zijn zoon Arnoldus verkochten aan 

Baudewinus bv voornoemde Everardus [en] zvw voornoemde Arnoldus Ghenen soen 

1 lopen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

tussen voornoemde Baudewinus enerzijds en Engbertus Vilt Lijsbethen soen 

anderzijds, belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 schelling 

paijment. 
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Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen et Arnoldus eius filius unam 

lopinatam terre sitam (dg: in parrochia) infra libertatem opidi de Busco 

ad locum dictum Dungen inter hereditatem Baudewini fratris dicti Everardi 

filii dicti quondam Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter hereditatem 

Engberti Vilt Lijsbethen soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

est ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Baudewino (dg: suo fratri) 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepta tercia parte hereditarii censu! XL solidorum pagamenti 

exinde solvenda. Testes Jorden et Jacobus datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 318v 09 do 15-04-1406. 

Gerardus van Eerssel zvw Gerardus van Eerssel verkocht aan Petrus Loekart 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Spoer, 1 zesterzaad groot, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Katherina Brocken enerzijds 

en Godefridus van den Pas anderzijds, (2) een stukje land, gnd dat Beghinen 

Stuc, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Mechtildis Bruijstens 

enerzijds en eertijds Gobelinus van den Berghe nu voornoemde verkoper 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een cijns aan het klooster van 

Bilsen. 

 

Gerardus van Eerssel filius quondam Gerardi van Eerssel hereditarie 

vendidit Petro Loekart hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta dat Spoer unam sextariatam terre 

continente sita in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter 

hereditatem Katherine Brocken ex uno et inter hereditatem Godefridi van 

den Pas ex alio item ex particula terre dicta dat Beghinen Stuc sita in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Mechtildis Bruijstens ex 

uno et inter hereditatem dudum Gobelini van den Berghe nunc ad dictum 

venditorem spectantem ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto! censu domini 

ducis et censu (dg: a) !monesterio de Bilsen exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1184 f.319r. 

 quinta post pasche: donderdag 15-04-1406. 

 

BP 1184 f 319r 01 do 15-04-1406. 

Zebertus van den Ramen zv Engbertus van Krekelhoven ev Aleijdis dvw 

Johannes Westerman gaf uit aan Johannes Brouwer een stuk land, in Haaren, 

voor de dijk gnd den Kercdijc, tussen erfg vw Johannes Beer enerzijds en 

erfg vw Katherina Pauwels anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan voornoemde Zebertus; de uitgifte geschiedde 

voor een b-erfrente van 12 hoenderen, aan Bartholomeus Spijerinc, welke 

rente gaat uit voornoemd stuk land en andere erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes Westerman, welke rente voornoemde koper vanaf nu uit 

voornoemd stuk land zal leveren, zó dat voornoemde verkoper en andere 

erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Westerman daarvan géén schade 

ondervinden. 

 

Duplicetur. Solvit Johannes. 

Zebertus van den Ramen filius (dg: quondam) Engberti de Krekelhoven 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis 

Westerman peciam terre sitam in parrochia de Haren ante aggerem dictum 

den Kercdijc inter hereditatem heredum quondam Johannis (dg: Beer ?e) 

Beer ex uno et inter hereditatem heredum quondam Katherine Pauwels ex 

alio (dg: ut dicebat) tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Zeberti ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Brouwer promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario redditu XII pullorum Bartholomeo Spijerinc ex 
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predicta pecia terre et ex quibusdam aliis hereditatibus dicti quondam 

Johannis Westerman exinde solvendo quem redditum dictus emptor exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet ex pecia 

terre quod nec dicto venditori nec ad et supra alias hereditates dicti 

quondam Johannis Westerman (dg: exinde) dampna exinde eveniant in futurum 

ut ipse super omnia promisit. Testes Jorden et Jacobus datum quinta post 

pasche. 

 

BP 1184 f 319r 02 do 15-04-1406. 

Baudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen en zijn schoonzoon Lambertus zv 

Johannes van Rijsingen droeg over aan Gerardus van Berze zvw Nijcholaus van 

Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus, de helft die 

aan hen behoort in 1 morgen land, uit de Duizend Morgen van de gemeint van 

Den Bosch, ter plaatse gnd die Vliedert, welke morgen Petrus zvw Gerardus 

gnd Gheen van Bruggen verworven had van Cristina dvw Nijcholaus Bobken. 

 

Baudewinus filius quondam Arnoldi Ghenen soen #et Lambertus filius 

Johannis de Rijsingen eius gener# medietatem ad se spectantem in uno 

jugere terre de mille jugeribus terre communitatis opidi de Busco sito in 

loco dicto die Vliedert quod juger terre Petrus filius quondam Gerardi 

dicti Gheen de Bruggen erga Cristinam filiam quondam Nijcholai Bobken 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Berze 

filio quondam Nijcholai de Berze (dg: sup cum omnibus litteris et jure 

promittens super oi) ad opus Ghisenradis sue matris relicte dicti quondam 

Nijcholai cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 319r 03 do 15-04-1406. 

Baudewinus Coelen soen en Johannes Peters soen van den Dungen beloofden aan 

Johannes Bloet timmerman 6½ Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te 

betalen. 

 

Baudewinus Coelen soen et Johannes Peters soen van den Dungen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Bloet carpentario sex et dimidium Hollant 

gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 319r 04 do 15-04-1406. 

Johannes en Elizabeth, kvw Johannes Dircs soen door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus zvw Gerardus 

Borkoec, verkocht aan Heijmericus Groij, tbv Maria ndvw hr Egidius van de 

Waag en tbv kv voornoemde Maria, de helft, die aan hen gekomen was na 

overlijden van Gerardus, bv voornoemde Aleijdis en zvw voornoemde Henricus, 

in 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Eersel, met Kerstmis in Eersel te 

leveren, gaande uit 2 mud 10 lopen rogge b-erfpacht, maat van Eersel, 

gaande uit de molen in Eersel, welke mud wijlen voornoemde Gerardus zvw 

Henricus verworven had van Willelmus van Heerle. 

 

Johannes (dg: filius) #et Elizabeth liberi# quondam Johannis Dircs soen 

ab eodem quondam Johanne et quondam Aleijde eius uxore filia quondam 

Henrici filii quondam Gerardi (dg: K) Borkoec pariter geniti cum tutore 

medietatem eis de morte quondam Gerardi fratris dicte quondam Aleijdis 

(dg: filie dicti qu) filii dicti quondam Henrici successione advolutam in 

uno modio siliginis hereditarie paccionis mensure de Eerssel solvendo 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini (dg: ex) et in 

Eerssel tradendo ex duobus modiis et X lopinis siliginis hereditarie 

paccionis dicte mensure solvendis hereditarie de molendino in Eerssel 

quem modium siliginis hereditarie paccionis dictus quondam Gerardus 

filius quondam Henrici predicti erga Willelmum de Heerle acquisierat ut 

dicebat hereditarie vendidit Heijmerico Groij ad opus Marie filie 
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naturalis (dg: q) domini quondam Egidii de Statera et ad opus puerorum 

(dg: ab ip) ipsius Marie promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 319r 05 do 15-04-1406. 

Godefridus van Driel, Ghibo Rutten, Hermannus Riemsleger en Johannes 

Swertinc beloofden aan Henricus van den Arennest 114 gulden, 9½ botdrager 

of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1406) te betalen. 

 

Godefridus de Driel Ghibo Rutten Hermannus Riemsleger et Johannes 

Swertinc promiserunt indivisi super omnia Henrico van den Arennest centum 

et XIIII gulden IX et dimidium boddreger vel valorem pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 319r 06 do 15-04-1406. 

Voornoemde Henricus van den Arennest en zijn zoon Lambertus beloofden aan 

voornoemde Godefridus, Ghibo, Hermannus en Johannes garantie van al het 

hout en eikenbomen, staande op de hoeve van voornoemde Henricus, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, welk hout en bomen voornoemde 

Godefridus, Ghibo, Hermannus en Johannes ten overstaan van verschillende 

poorters van Den Bosch, verworven hadden van voornoemde Henricus, welk hout 

en bomen uiterlijk op de laatse dag van mei moet worden gezaagd. 

 

Dictus Henricus #et Lambertus eius filius# promisit super omnia (dg: q) 

dictis Godefrido Ghiboni Hermanno et Johanni quod ipse eisdem de omnibus 

lignis et arboribus quercinis stantibus et consistentibus in manso dicti 

Henrici sito in parrochia de Berlikem ad locum dictum Beilver quas ligna 

et arbores (dg: acq) dicti Godefridus Ghibo (dg: et) Hermannus et 

Johannes erga predictum Henricum #coram quibusdam opidanis in Busco# 

acquisierant infra hinc et ultimum diem mensis maii (dg: a) secandas (dg: 

e) debitam et justam prestabit warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 319r 07 do 15-04-1406. 

Petrus Bossche en Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker beloofden aan 

voornoemde Godefridus, Ghibo, Hermannus en Johannes 33 gulden, 9½ botdrager 

of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1406) te betalen. 

 

Petrus Bossche et Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker 

promiserunt indivisi super omnia dictis Godefrido Ghiboni Hermanno et 

Johanni XXXIII gulden IX et dimidium boddreger vel valorem (dg: ad) pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.319v. 

 quinta post pasche: donderdag 15-04-1406. 

 sexta post pasche: vrijdag 16-04-1406. 

 tercia post quasi modo: dinsdag 20-04-1406. 

 

BP 1184 f 319v 01 do 15-04-1406. 

Walterus van den Loo verkocht aan Ghibo Lambrechts soen voor 2/3 en aan 

Everardus Zibben soen van den Schueren voor 1/3 deel, ¼ deel van een stuk 

land, gnd moer, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Stalbergven, tussen een 

waterlaat enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan 

moer dat behoort aan Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont, welk stuk moer 

voornoemde Walterus en Nijcholaus van Luijssel gekocht hadden van Henricus 
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Bac zvw Godescalcus Roesmont. 

 

Solvit. 

Walterus van den Loo quartam partem pecie terre dicte moer site in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Stalberchvenne inter aqueductum 

ex uno et inter communitatem ex alio tendentis cum uno fine ad terram 

moer vocatam ad Rodolphum filium quondam Godescalci Roesmont spectantem 

quam peciam terre moer vocatam dictus Walterus et Nijcholaus de Luijssel 

erga Henricum Bac filium quondam Godescalci Roesmont acquisierant emendo 

prout in litteris legitime (dg: supportavit) #vendidit# Ghiboni 

Lambrechts soen pro duabus terciis partibus et Everardo Zibben soen van 

den Schueren (dg: promit) pro una tercia parte promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte suo deponere. Testes Jorden et Lu 

datum quinta post pasche. 

 

BP 1184 f 319v 02 do 15-04-1406. 

Voornoemde Ghibo Lambrechts soen en Everardus Zibben soen van den Schueren 

beloofden aan voornoemde Walterus van den Loo 22½ gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1407) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto Waltero XXII et 

dimidium gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 319v 03 do 15-04-1406. 

Voornoemde Ghibo Lambrechts soen en Everardus Zibben soen van den Schueren 

beloofden aan voornoemde Walterus van den Loo 15 gulden van dezelfde waarde 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1408), hetzelfde bedrag met Lichtmis 

over 2 jaar (za 02-02-1409) en hetzelfde bedrag met Lichtmis over 3 jaar 

(zo 02-02-1410) te betalen. Opstellen in 3 brieven. 

 

Fient 3s. 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XV gulden 

similis valoris a purificationis proxime futuro ultra annum et tantum a 

purificationis proxime futuro ultra duos (dg: annos) annos et tantum a 

purificationis proxime futuro ultra 3s annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 319v 04 do 15-04-1406. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus en Gerardus Maes soen van Bucstel 

deden tbv Theodericus zvw Mijchael van Halle afstand van 2 stukken land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd aen die Roent, (1) tussen een beemd behorend aan de 

heer van Boxtel enerzijds en Gerardus Arnnts soen anderzijds, (2) tussen 

Gerardus Arts soen enerzijds en Henricus Tonghelaer anderzijds, welke 2 

stukken land Adam van Mierde, tbv voornoemde Theodericus, gekocht had van 

Albertus zvw Henricus van Kessel. 

 

Solvit. 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici et Gerardus Maes soen van 

Bucstel super duabus peciis terre sitis in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum aen die Roent quarum una inter pratum spectans ad dominum de 

Bucstel ex uno et inter hereditatem Gerardi Arnnts soen ex alio et altera 

inter hereditatem Gerardi Arts soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Tonghelaer ex alio site sunt quas duas pecias terre (dg: dictus) Adam de 

Mierde ad opus Theoderici filii quondam Mijchaelis van Halle erga 

Albertum filium quondam Henrici de Kessel emendo acquisierat prout in 

litteris et super jure ad opus dicti Theoderici hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 319v 05 do 15-04-1406. 

Johannes van Tuijdekem zvw Petrus van Tuijdekem ontlastte Johannes Bever 

smid nzv Johannes Bever van alle geldsommen die voornoemde Johannes Bever 

aan eerstgenoemde Johannes verschuldigd was. 

 

Johannes van Tuijdekem filius quondam Petri van Tuijdekem palam quitavit 

et quitum libere proclamavit Johannem Bever fabrum filium #naturalem# 

Johannis Bever atque (dg: omnes liberos dicti Johannis) ab omnibus 

pecuniis et pecuniarum summis quas dictus Johannes Bever primodicto 

Johanni tenebatur a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 319v 06 vr 16-04-1406. 

Hermannus Riemsleger en Rodolphus Gerijs beloofden aan de secretaris, tbv 

de stad Den Bosch, dat zij 41 nieuwe Gelderse gulden, door voornoemde 

Rodolphus geïnd van de stad Kampen, wegens Cristianus zv Wijchardus van 

Campen, aan de stad Den Bosch zullen geven, als de stad Den Bosch daarvan 

schade ondervindt. 

 

Hermannus Riemsleger et Rodolphus Gerijs promiserunt indivisi super omnia 

#mihi ad opus opidi (dg: de Buscoducis) de (dg: Campen) Buscoducis# quod 

ipsi XLI florenos novos Gelrie #{in linker marge:} per ipsum Rodolphum# 

(dg: per ipsos) levatos (dg: in) #ab (dg: eodem) opido de Campen nomine 

etc# ex parte Cristiani (dg: filius) filii Wijchardi de Campen (dg: opido 

de Buscoducis) #dicto opido de Buscoducis# restituent si dictum opidum 

#(dg: ?dictum Campen)# #de Buscoducis# dampna inde sistinuerit. Testes 

Dordrecht (dg: Lu) Jor Lu et Jacobus datum VIta post pasche. 

 

BP 1184 f 319v 07 vr 16-04-1406. 

Johannes Broc van Beilver beloofde aan Henricus Bac Roesmont 41½ nieuwe 

comans gulden aanstaande donderdag te zullen betalen, op straffe van 2 

nobel. 

 

Johannes Broc van Beilver promisit super omnia Henrico Bac Roesmont (dg: 

XX) XLI et dimidium nuwe (dg: gulde) comans gulden (dg: sub pena duorum 

nobel) ad feriam quintam proxime futuram persolvendos sub pena II nobel. 

Testes Jorden et Lu datum sexta post pasche. 

 

BP 1184 f 319v 08 vr 16-04-1406. 

Henricus van Essche zvw Johannes van Essche van Scijnle verkocht aan 

Godefridus van Rode (1) een huis, erf, tuin en aangelegen stuk land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen wijlen Nijcholaus Haghen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 4 bunder land, deels beemd en 

deels akkerland, in Schijndel, ter plaatse gnd Dovendonck, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen wijlen Henricus Maelghijs enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, ter plaatse gnd Scrijvers Hoeve, tussen Henricus Thijs enerzijds en 

Johannes Griete soen anderzijds, (4) een akker lands, gnd den Hogen Acker, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Borne, naast de dijk gnd die Broexsche Dijc, 

(5) een stuk land, gnd den Dijepen Grave, in Schijndel, ter plaatse gnd in 

den Borne, tussen Rutgherus zvw Lambertus van der Heijden enerzijds en 

Johannes Huben soen anderzijds, (6) een akker lands, gnd den Scherpenacker, 

in Schijndel, ter plaatse gnd in den Borne, tussen Johannes van Doerne 

enerzijds en Johannes van den Wijtfenne anderzijds, (7) een stuk land, gnd 

die Meijhovel, in Schijndel, ter plaatse gnd in den Borne, tussen Engbertus 

Deenkens soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, zoals deze goederen 

behoorden aan wijlen Johannes van Essche. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus of zijn vrouw Yda. 
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Solvit. Tradatur dicto Henrico vel Yde sue uxori. 

Henricus de Essche filius quondam Johannis de Essche de Scijnle domum 

aream et ortum et peciam terre eis adiacentem sitos in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter hereditatem quondam Nijcholai 

Haghen ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: prout) item quatuor 

bonaria (dg: prati) #terre# partim prati et partim terre arabilis sita in 

dicta parrochia in loco dicto Dovendonck (dg: #juxta# ad locum #ad# 

Eijlde) ad locum dictum Eilde inter hereditatem quondam Henrici Maelghijs 

ex uno et communem plateam ex alio item unum bonarium #prati# (dg: terre) 

situm in (dg: loc) dicta parrochia in loco dicto Luttel Eijnde ad locum 

dictum Scrijvers Hoeve inter hereditatem Henrici Thijs ex uno et 

hereditatem Johannis #Griete# (dg: Grietkens) soen ex alio item agrum 

(dg: di) terre dictum den Hogen Acker situm in dicta parrochia in loco 

dicto Borne juxta aggerem dictum die Broexsche Dijc item peciam terre 

dictam den Dijepen Grave sitam in dicta parrochia ad locum dictum in den 

Borne inter hereditatem Rutgheri filii quondam Lamberti van der Heijden 

ex uno et Johannis Huben soen ex alio item agrum terre dictum den 

Scherpenacker situm in parrochia et loco jamdictis inter hereditatem 

Johannis (dg: de) #van# Doerne ex uno et hereditatem Johannis van den 

Wijtfenne ex alio item peciam terre dictam die Meijhovel sitam in 

parrochia et loco jamdictis inter hereditatem Engberti Deenkens soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio prout ibidem siti sunt et ad dictum 

quondam Johannem de Essche spectare consueverunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido de Rode promittens super omnia warandiam. Testes Lu et 

Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 319v 09 di 20-04-1406. 

Voornoemde Godefridus verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde Henricus 

van Essche voor een periode van 8 jaar, voor de lasten die eruit gaan en 

voor een pacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Godefridus premissa locavit dicto Henrico de Essche ab eodem ad 

spacium octo annorum datam presentium sine medio sequentium possidenda 

pro oneribus exinde solvendis dandis etc et pro pensione sex modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis ex premissis 

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

super omnia. Testes Johannes et Henricus datum 3a post quasimodo. 

 

BP 1184 f 319v 10 vr 16-04-1406. 

(dg: q). 

 

BP 1184 f 319v 11 vr 16-04-1406. 

Henricus Pricke verkocht aan Henricus Mutsart voller 40 schelling geld 

b-erfcijns, die Margareta Prikers dvw Lambertus Priker beurde, een helft 

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

tuintje van wijlen voornoemde Lambertus, in Den Bosch, in de straat gnd 

Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen Willelmus van Berze voller enerzijds 

en erfgoed eertijds van Henricus Mutsart voller anderzijds, welke 40 

schelling nu aan voornoemde Henricus Pricke behoren. Voornoemde Henricus 

Pricke beloofde onder verband van een huis, erf en tuin eertijds van 

voornoemde Margarete nu van van voornoemde Henricus Pricke, in Den Bosch, 

in de straat gnd Oude Dieze, tussen eerstgenoemde huis en erf enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Uden voller anderzijds, garantie. Direct na 

overlijden van voornoemde Henricus Mutsart en zijn vrouw Aleijdis dvw 

Arnoldus {f.320r} Osman gaan voornoemde 40 schelling naar de kinderen van 

voornoemde Henricus Mutsart verwekt bij zijn vrouw Aleijdis. 

 

Henricus Pricke XL solidos hereditarii census (dg: q) monete quos 

Margareta Prikers filia quondam Lamberti Priker solvendos habuit 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area et 
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ortulo #dicti# quondam Lamberti sitis in Busco in vico dicto die Aude 

Dijese inter hereditatem (dg: Johannis) #Willelmi quondam# de Berze 

fullonis ex uno et inter hereditatem #dudum Henrici Mutsart# (dg: 

Johannis de Uden) fullonis ex alio #ut dicebat# et quos XL solidos dictus 

Henricus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Henrico Mutsart 
!folloni promittens sub obligatione domus et aree ac orti olim dicte 

Margarete nunc ad dictum venditorem spectantium ut dicebat sitorum in 

Busco in dicto vico inter primodictam domum et aream nunc ad dictum (!dg: 

venditorem emptorem) spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Uden fullonis ex alio warandiam et obligationem ex parte sui in dictis XL 

solidis deponere tali conditione quod dicti XL solidi post decessum dicti 

emptoris et Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi 

 

1184 f.320r. 

 sexta post pasche: vrijdag 16-04-1406. 

 sabbato post pasche: zaterdag 17-04-1406. 

 secunda post quasi modo: maandag 19-04-1406. 

 

BP 1184 f 320r 01 vr 16-04-1406. 

Osman succedent hereditario jure ad pueros legitimos ab eisdem emptore et 

Aleijdi! pariter genitos et generandos. Testes Joohannes et Jorden datum 

sexta post pasche. 

 

BP 1184 f 320r 02 vr 16-04-1406. 

Arnoldus zv Heijmericus van Alphen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus filius Heijmerici de Alphen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 320r 03 vr 16-04-1406. 

Engbertus zv Engbertus van den Hezeacker droeg over aan Elizabeth, wv 

Johannes Andries soen van Bucstel en dvw Gerardus van Rode, een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver te leveren, gaande uit een akker lands, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter enerzijds en 

Petrus Ravens anderzijds, aan eerstgenoemde Engbertus verkocht door 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec. 

 

Engbertus filius Engberti van den Hezeacker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et in parrochia de Haren (dg: tradendam) ad locum dictum 

Beilver tradendam ex quodam agro terre sito in dictis parrochia et loco 

Beilver vocato inter hereditatem Arnoldi Bac filii quondam Walteri dicti 

Groet Wouter ex uno et inter hereditatem Petri Ravens ex alio venditam 

primodicto Engberto a Johanne van den Broec filio quondam Willelmi van 

den Broec prout in litteris hereditarie #supportavit# Elizabeth relicte 

quondam Johannis Andries soen de Bucstel #filie quondam Gerardi de Rode# 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 320r 04 vr 16-04-1406. 

Engbertus van den Hezeacker droeg over aan voornoemde Elizabeth, wv 

Johannes Andries soen van Bucstel en dvw Gerardus van Rode, een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Haaren ter plaatse 

gnd Beilver te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Haaren, ter 

plaatse gnd Nortbroec, tussen Engbertus van den Nuwenhuze enerzijds en 

Aleijdis van den Nuwenhuze en haar kinderen anderzijds, (2) 1 dagmaat 

beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Nortbroec, naast Godefridus 

Vos, welke pacht aan eerstgenoemde Engbertus was verkocht door Arnoldus van 

den Broec zvw Willelmus van den Broec ev Engelberna dvw Johannes van den 
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Nuwenhuze. 

 

Engbertus van den Hezeacker hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et 

in parrochia de Haren in loco dicto Beilver tradendam ex uno bonario 

prati sito in dicta parrochia in loco dicto Nortbroec inter hereditatem 

Engberti van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem Aleijdis van den 

Nuwenhuze et eius liberorum ex alio atque ex una diurnata prati sita in 

parrochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Nortbroec contigue juxta 

hereditatem Godefridi Vos venditam primodicto Engberto ab Arnoldo van den 

Broec filio quondam Willelmi van den Broec marito legitimo Engelberne 

filie quondam Johannis van den Nuwenhuze prout in litteris hereditarie 

supportavit dicte Elizabeth cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 320r 05 za 17-04-1406. 

Hr Theodericus Snoeck alias gnd Buekentop priester en zijn natuurlijke 

kinderen hr Theodericus Buekentop priester, Henricus en Johannes verkochten 

aan Johannes zvw Rutgherus Alarts soen 1 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengsbroec, ter plaatse gnd Noetenhoeve, tussen eerstgenoemde 

hr Theodericus enerzijds en Henricus van den Kalfhoevel zvw Johannes 

Everart soen anderzijds, aan eerstgenoemde hr Theodericus, tbv hem en zijn 

natuurlijke dochter Gertrudis, overgedragen door Johannes zvw Jacobus van 

den Noddenvelt, en welke beemd nu aan hen behoort. 

 

-. 

Dominus Theodericus Snoeck alias dictus Buekentop presbiter et dominus 

Theodericus Buekentop presbiter (dg: eius filius naturalis) Henricus 

Johannes pueri naturales primodicti domini Theoderici (dg: et Gerardus 

Schade) unum bonarium prati situm in parrochia de Berlikem in loco dicto 

Lengsbroec ad locum dictum Noetenhoeve inter hereditatem primodicti 

domini Theoderici ex uno et inter hereditatem Henrici van den Kalfhoevel 

filii quondam Johannis Everart soen ex alio supportatum primodicto domino 

Theoderico (dg: a Joh) ad opus sui et ad opus Gertrudis sue filie 

naturalis a Johanne filio quondam Jacobi van den Noddenvelt prout in 

litteris et quod bonarium nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendiderunt Johanni filio quondam Rutgheri Alarts soen supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum (dg: et dicte Gertrudis 

quondam et suorum) deponere. Testes Jorden et Lu datum sabbato post 

pasche. 

 

BP 1184 f 320r 06 za 17-04-1406. 

Gerardus Schade ev Katherina ndv eerstgenoemde hr Theodericus deed afstand. 

 

-. 

Gerardus Schade maritus et tutor Katherine sue uxoris filie naturalis 

(dg: dicti) primodicti domini Theoderici super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 320r 07 za 17-04-1406. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Henricus Gruijter 

nzvw Leonius van Langvelt, tbv Petrus van Langvelt, een beemd met 

toebehoren, in Veghel, welke beemd aan hr Johannes investiet van Bra zvw hr 

Godefridus van Os ridder gekomen was na overlijden van zijn ouders, welke 

beemd aan voornoemde Leonius was overgedragen door hr Egidius priester zvw 

hr Godefridus van Os ridder. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quoddam pratum cum 

omnibus suis attinentiis situm in parrochia de Vechel quod pratum domino 
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Johanni investito de Bra filio quondam domini Godefridi de Os militis de 

morte sui patris et sue matris successione advolutum fuerat supportatum 

dicto Leonio a domino (dg: Gode) Egidio presbitro filio quondam domini 

Godefridi de Os militis prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

Gruijter filio naturali quondam Leonii de Langvelt ad opus Petri de 

Langvelt cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes et Lu datum sabbato 

post pasche. 

 

BP 1184 f 320r 08 za 17-04-1406. 

Beatrix wv Johannes die Greve droeg over aan Johannes, Gerardus, Jutta en 

Heijlwigis, kvw voornoemde Johannes, en Nijcholaus Reijmboldi ev Mechtildis 

dvw voornoemde Johannes haar vruchtgebruik in goederen van wijlen 

voornoemde Johannes. De brief overhandigen aan Godefridus zvw Mathijas 

Cupers. 

 

Beatrix relicta quondam Johannis die Greve cum tutore usufructum sibi 

competentem in quibuscumque bonis dicti quondam Johannis quocumque 

locorum consistentibus ut dicebat legitime supportavit Johanni Gerardo 

Jutte et Heijlwigi (dg: li liberis suis ab) liberis dicti quondam 

Johannis et Nijcholao Reijmboldi marito legitimo Mechtildis sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. Tradatur dicto Godefrido. 

 

BP 1184 f 320r 09 za 17-04-1406. 

Voornoemde kinderen en Nijcholaus verhuurden voornoemde goederen aan hun 

voornoemde moeder, voor de duur van haar leven, voor de lasten die eruit 

gaan. 

 

{In linker marge}. Solvit. 

Dicti liberi et Nijcholaus dicta bona de quibus ipsa supportavit eis 

usufructum locaverunt dicte sue matri ab eadem ad eius vitam possidenda 

pro oneribus exinde solvendis dandis etc promittentes supper habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 320r 10 ma 19-04-1406. 

Voornoemde Johannes, Gerardus, Jutta en Heijlwigis, kvw Johannes die Greve, 

en Nijcholaus Reijmboldi verkochten aan Godefridus zvw Mathijas Cupers een 

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

leveren, gaande uit (1) 4 roeden land van wijlen voornoemde Johannes, in 

Drunen, tussen Henricus zv Henricus Lepellers enerzijds en Johannes Ywijn 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd te Woude, 

en uit de gebouwen hierop, (2) 4 roeden land, in Drunen, ter plaatse gnd 

die Brake, beiderzijds tussen Johannes Gerijts soen, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de plaats gnd die Scheete, reeds belast met (a) de 

hertogencijns, (b) een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

{In de linker marge een verticale haal}.  

Dicti liberi et Nijcholaus tamquam maritus etc hereditarie vendiderunt 

Godefrido filio quondam Mathije Cupers hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quatuor virgatis terre #dicti quondam Johannis# sitis 

in parrochia de Drunen inter hereditatem Henrici filii Henrici Lepellers 

ex uno et hereditatem Johannis Ywijn ex alio tendentibus a communi platea 

ad locum dictum te Woude atque ex edificiis in eisdem consistentibus item 

ex quatuor virgatis terre sitis in dicta parrochia (dg: inter ?Jo) in 

loco dicto die Brake inter hereditates Johannis Gerijts soen ex utroque 

latere adiacentes tendentibus a communi platea ad locum !die Scheete ut 

dicebant promittentes indivisi #(dg: cum tutore) cum tutore# super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: dicte mensure) 
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exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Jacobus datum 

2a post quasi modo. 

 

BP 1184 f 320r 11 za 17-04-1406. 

Rodolphus van Duren, zijn vrouw Oda ndvw hr Henricus Buc kanunnik van Sint-

Jan-Evangelist in Den Bosch, en Rodolphus en Sophija, kv voornoemde 

Rodolphus en Oda, verkochten aan Godefridus van Zeelst zvw Gerardus een 

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

leveren, gaande uit de helft van een hoeve, die behoorde aan wijlen 

voornoemde hr Henricus Buc, gelegen onder de vrijdom van de stad Den Bosch, 

ter plaatse gnd die Loeffort, welke helft van de hoeve wijlen voornoemde hr 

Henricus in zijn testament had vermaakt aan de wettige kv eerstgenoemde 

Rodolphus en Oda, reeds belast met de helft van de volgende lasten die uit 

geheel de hoeve gaan, te weten van (1) 5 penning oude pecunia aan de 

hertog, (2) 9 penning nieuwe cijns, (3) 1/3 deel van 1/3 deel van 1 mud 

rogge, (4) 2½ schelling aan de kerk van Berlicum, (5) 12 lichte schilden, 

12 gemene plakken voor 1 schild gerekend. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Rodolphus (dg: pistor) van Duren maritus legitimus Ode sue uxoris filie 

naturalis domini quondam Henrici Buc canonici olim sancti Johannis 

ewangeliste in Busco et dicta Oda cum eo tamquam cum tutore Rodolphus et 

Sophija liberi dictorum Rodolphi et Ode cum tutore hereditarie 

vendiderunt Godefrido de Zeelst filio quondam Gerardi hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate mansi (dg: cum suis 

attinentiis) #qui ad dictum# dicti domini quondam Henrici Buc spectare 

consuevit siti infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die 

Loeffort atque ex attinentiis eiusdem (dg: man) medietatis dicti mansi 

universis et singulis quam medietatem dicti mansi cum suis attinentiis 

dictus dominus quondam Henricus in suo testamento legaverat pueris 

legitimis primodicti Rodolphi et Ode ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

medietate onerum infrascriptorum ex dicto integro manso solvendorum 

scilicet quinque (dg: denariorum) #denariorum# antique pecunie domino 

duci et novem denariorum novi census atque tercie partis unius tercie 

(dg: parte) partis unius modii siliginis atque duorum et dimidii 

solidorum ecclesie de Berlikem necnon duodecim scutorum levium scilicet 

XII communibus placcis pro quolibet scuto computatis ut dicebat et 

sufficientem facere. 

 

BP 1184 f 320r 12 za 17-04-1406. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Johannes, Theodericus, Henricus en 

Petrus, minderjarige kv voornoemde Rodolphus en Oda, en de nog te verwekken 

kinderen, zodra ze meerderjarig {f.320v} zijn, afstand zullen doen. {Niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dicti venditores promiserunt cum tutore super omnia quod ipsi Johannem 

Theodericum Henricum et Petrum liberos dictorum Rodolphi et Ode (dg: s) 

cum ad annos pubertatis 

 

1184 f.320v. 

 sabbato post pasche: zaterdag 17-04-1406. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 22-04-1406. 

 secunda post quasi modo: maandag 19-04-1406. 

 

BP 1184 f 320v 01 za 17-04-1406. 

pervenerint #necnon quoscumque eorum liberos (dg: ge) ab eis pariter 

generandos# supra dicta paccione et jure ad opus dicti emptoris facient 

renuncare. 
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BP 1184 f 320v 02 za 17-04-1406. 

Voornoemde verkopers zoals aan ommezijde verkochten aan Zibertus van 

Hoculem een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, zoals hierboven. 

{Niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dicti venditores ut in alio latere hereditarie vendiderunt Ziberto de 

Hoculem hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure in 

omni forma predicta. 

 

BP 1184 f 320v 03 za 17-04-1406. 

Voornoemde verkopers beloofden dat voornoemde minderjarige en nog te 

verwekken kinderen afstand zullen doen. {Niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dicti venditores promiserunt dictos inpuberes et alios liberos generandos 

renunciare facere ut superius etc. 

{Hierna een verticale haal in de linker marge, waarnaast onbeschreven 

ruimte}. 

 

BP 1184 f 320v 04 za 17-04-1406. 

Gerardus Schaden nzvw Gerardus Schaden ev Katherina ndv hr Theodericus 

Snoec priester investiet van Kessel droeg over aan voornoemde hr 

Theodericus Snoec, tbv hem en zijn nz hr Theodericus priester, Gerisius zvw 

Willelmus van Herpen smid en Johannes van den Wijngarde 2/3 deel van een 

b-erfcijns van 20 nieuwe Gelderse gulden, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit (1) een kamp, 4 morgen groot, in Kessel, ter plaatse gnd den Vorsten 

Eirt, (2) een kamp, 5 morgen groot, in Kessel, ter plaatse gnd den 

Eftersten Eirt, welke cijns voornoemde verkrijgers hadden geschonken aan 

eerstgenoemde Gerardus en Katherina. 

 

Gerardus Schaden filius naturalis quondam Gerardi Schaden maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie naturalis domini Theoderici 

Snoec presbitri investiti de Kessel duas tercias partes hereditarii 

census XX novorum Gelre gulden solvendi hereditarie purificationis ex 

quodam campo quatuor jugera terre continente sito in parrochia de Kessel 

ad locum dictum den Vorsten (dg: Ert) Eirt atque ?de quodam campo quinque 

jugera terre continente sito in dicta parrochia in loco dicto den 

Eftersten Eirt quem censum dictus dominus Theodericus Snoec dominus 

Theodericus presbiter eius filius naturalis Gerisius filius quondam 

Willelmi de Herpen faber et Johannes van den Wijngarde supportaverant 

primodicto Gerardo cum dicta Katherina nomine dotis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto domino Theoderico Snoec ad opus sui et 

dictorum domini Theoderici sui filii #naturalis# Gerisii et Johannis van 

den Wijngarde cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte deponere. Testes Jorden et Lu datum 

sabbato post pasche. 

 

BP 1184 f 320v 05 za 17-04-1406. 

Henricus Wijten droeg over aan Gheerwinus zvw Johannes die Wert zijn deel 

in (1) een beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Clappenscoer, tussen 

Henricus Bacs enerzijds en kvw hr Paulus van Haestricht ridder anderzijds, 

(2) alle erfelijke goederen, in Venloen, die aan Eefsa Vijghen wv Willelmus 

die Wert zvw voornoemde Johannes Wert gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Willelmus, zoals voornoemde Henricus die erfgoederen verworven 

had van voornoemde Eefsa. 

 

-. Solvit. 

Henricus Wijten totam partem et jus sibi competentes in quodam prato sito 

in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Clappenscoer inter hereditatem 

Henrici Bacs ex uno !liberorum quondam domini Pauli de Haestricht militis 
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ex alio atque in omnibus huiusmodi bonis hereditariis #sitis in parrochia 

de Venloen# que Eefse (dg: relicte) Vijghen relicte quondam Willelmi (dg: 

Zwarte) die Wert filii quondam Johannis #die Wert# de morte dicti quondam 

Willelmi successione advoluta !prout dictus Henricus huiusmodi 

hereditates erga dictam Eefsam acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Gheerwino filio dicti quondam Johannis Wert promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 320v 06 do 22-04-1406. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd Langgielijs 117 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, een helft 

te betalen met Sint-Jan (do 24-06-1406) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406). 

 

-. 

Judocus Bruijstens promisit super omnia Egidio #filio quondam Egidii 

dicti# Langgielijs centum et XVII gulden scilicet IX boddreger vel X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden (dg: ad) mediatim Johannis et 

mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Jacobus 

datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 320v 07 za 17-04-1406. 

Johannes die Kersmaker zvw Johannes Kersmaker droeg over aan Jacobus zv 

Walterus van Halle 1/6 deel van alle goederen en erfgoederen van wijlen 

Johannes van Ghastel, gelegen onder Heze en Leende, zoals dit 1/6 deel aan 

Margareta mv eerstgenoemde Johannes die Kersmaker gekomen was na overlijden 

van haar oom Johannes van Ghastel, en dit deel aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen was na overlijden van zijn voornoemde moeder Margareta. 

 

Solvit. 

Johannes die Kersmaker filius quondam Johannis #Kersmaker (dg: ab e)# 

(dg: sext) sextam partem omnium bonorum ac hereditatum quondam Johannis 

van Ghastel quocumque locorum (dg: in f) infra parrochias de Heze et de 

Leende consistentium sive sitarum prout dicta sexta pars (dg: primodicto 

Johanni) #Margarete sue# #{in liner marge:} matri# de morte quondam 

Johannis van Ghastel (dg: eius) avunculi olim Margarete predicte 

successione advoluta est #et sibi post mortem dicte Margarete successione 

advoluta est# ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo filio Walteri de 

Halle promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et heredum dicte Margarete deponere. Testes 

Jorden et Lu datum sabbato post pasche. 

 

BP 1184 f 320v 08 za 17-04-1406. 

Voornoemde Jacobus zv Walterus van Halle en zijn broer Willelmus beloofden 

aan voornoemde Johannes die Kersmaker zvw Johannes Kersmaker 75 gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-

11-1406) te betalen. 

 

Dictus Jacobus et Willelmus eius frater promiserunt indivisi super omnia 

primodicto Johanni LXXV gulden scilicet XXXVI (dg: placken pro q) gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato ad Martini hyemalis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 320v 09 za 17-04-1406. 

Eustatius van Brakel zvw Johannes Wouters van Brakel en Gerardus Coelnere 

zvw Petrus van Doveren beloofden aan de secretaris, tbv etc, 25 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406) te betalen, op straffe van 

2. 
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Eustatius de Brakel filius #quondam# Johannis Wouters van Brakel et 

Gerardus Coelnere filius quondam Petri de Doveren promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Andree de) #michi# !Drodis ad opus etc XXV aude scilde 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 320v 10 za 17-04-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 320v 11 za 17-04-1406. 

Johannes Weert de jongere, zijn vrouw Hadewigis en Mechtildis dv voornoemde 

Hadewigis droegen over aan de secretaris, tbv Arnoldus van Holthusen, 

geheel de opbrengst gnd scharen van het huidige jaar van de Grote Tiende 

van Derentheren. 

 

Johannes Weert junior et Hadewigis eius uxor et Mechtildis filia dicte 

Hadewigis omnes proventus dictos scharen que provenient in anno presenti 

de decima magna de Derentheren ut dicebant legitime supportaverunt mihi 

ad opus Arnoldi de Holthusen promittentes super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 320v 12 ma 19-04-1406. 

Johannes van Doerne linnenwever schonk aan zijn zoon Johannes van Doerne en 

diens vrouw Aleijdis dvw Andreas van Kilsdonc een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, met Pasen te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd in den Ham, tussen Cristina mv Mercilius zvw Willelmus die Hoel 

enerzijds en Paulus zv Jacobus Melijs soen anderzijds, welke cijns 

voornoemde Johannes gekocht had van voornoemde Marcelius. 

 

Johannes de Doerne textor lineorum hereditarium censum duorum aude scilde 

solvendum hereditarie pasche ex duobus jugeribus terre sitis in parrochia 

de Maren in loco dicto in den Ham inter hereditatem Cristine matris 

Mercilii filii quondam Willelmi die Hoel ex uno et inter hereditatem 

Pauli filii Jacobi Melijs soen ex alio quem censum dictus Johannes erga 

dictum Marcelium emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni (dg: de) #van# Doerne suo filio (dg: cum litteris) 

cum Aleijde sua uxore filia quondam Andree de Kilsdonc nomine dotis ad 

jus opidi etc cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Jacobus !secunda 

post quasi moso. 

 

1184 f.321r. 

 secunda post quasi modo: maandag 19-04-1406. 

 

BP 1184 f 321r 01 ma 19-04-1406. 

Voornoemde Johannes van Doerne linnenwever schonk aan zijn zoon Johannes 

van Doerne en diens vrouw Aleijdis dvw Andreas van Kilsdonc een huis en 

erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van 

Gewanden enerzijds en erfgoed van Johannnes zv Bertholdus anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes overgedragen door Arnoldus die Hoessche zvw Gerisius 

van Lijt zv Reijmbolus van Brakel. De zoon kan bij de erfdeling van de 

goederen van zijn ouders, in plaats van voornoemd huis en erf, 40 nieuwe 

Gelderse gulden inbrengen, alvorens aan de deling te kunnen deelnemen. 

 

Johannes van Doerne predictus domum et aream sitam in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Willelmi de Gewanden ex uno et inter 

hereditatem Johannnis filii Bertholdi ex alio supportatam dicto Johanni 

ab Arnoldo die Hoessche filio quondam Gerisii de Lijt #filii Reijmboli de 
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Brakel# prout !litteris hereditarie supportavit dicto Johanni suo filio 

cum dicta sua uxore nomine dotis ad jus opidi cum litteris et aliis et 

jure promittens ut supra etc (dg: tali conditione) salvo jamdicto Johanni 

si ipse ad communem divisionem faciendam de bonis (dg: primodicti) 

parentum suorum postmodum venire voluerit et illa (dg: dictus Johannes) 

condividere quod tunc loco dicte domus et aree importare poterit XL nu 

Gelre seu valorem et sic cum suis coheredibus dicta bona condividere. 

Testes Egidius et Jacobus datum secunda post quaso modo. 

 

BP 1184 f 321r 02 ma 19-04-1406. 

Johannes van Keent beloofde aan Nijcholaus Cleijnart 18 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen. 

 

Johannes van Keent promisit super omnia Nijcholao Cleijnart XVIII nu 

gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet 

computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 321r 03 ma 19-04-1406. 

Petrus van Orthen zvw Ghevardus beloofde aan Johannes zvw Henricus Gheck 49 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 

30-05-1406) te betalen. 

 

Petrus van Orthen filius quondam Ghevardi promisit super omnia Johanni 

filio quondam Henrici Gheck XLIX gulden scilicet IX boddreger pro 

quolibet gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Johannes et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 321r 04 ma 19-04-1406. 

Jacobus Loze beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 oude 

schilden of de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

{In de linker marge een verticale haal langs alle volgende contracten}. 

Jacobus Loze promisit super omnia mihi ad opus opidi de Busco X aude 

scilde seu valorem a data presentium ultra annum persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 321r 05 ma 19-04-1406. 

Bertholomeus Wedigen beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 

oude schilden of de waarde vandaag over twee jaar te betalen. 

 

Bertholomeus Wedigen promisit super omnia mihi ad opus ut supra X aude 

scilde seu valorem a data presentium ultra duos annos persolvendos. 

Testes. 

 

BP 1184 f 321r 06 ma 19-04-1406. 

Jacobus van Neijnsel beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 

oude schilden vandaag over drie jaar te betalen. 

 

Jacobus de Neijnsel promisit super omnia mihi ad opus etc X aude scilde a 

data presentium ultra 3s annos persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 321r 07 ma 19-04-1406. 

Jacobus Coptiten beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 oude 

schilden vandaag over vier jaar te betalen. 

 

Jacobus Coptiten promisit super omnia mihi ad opus ut supra X aude scilde 

a data presentium ultra quatuor annos persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 321r 08 ma 19-04-1406. 

Henricus van Uden beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 
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oude schilden vandaag over vijf jaar te betalen. 

 

Henricus de Uden promisit super omnia mihi ut supra X aude scilde a data 

presentium ultra quinque annos persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 321r 09 ma 19-04-1406. 

Henricus van Beke beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 

oude schilden vandaag over zes jaar te betalen. 

 

Henricus de Beke promisit super omnia mihi ut supra X aude scilde a data 

presentium ultra sex annos persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 321r 10 ma 19-04-1406. 

Henricus Buekentop beloofde aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, 10 

oude schilden vandaag over zeven jaar te betalen. 

 

Henricus Buekentop promisit super omnia mihi ut supra X aude scilde a 

data presentium ultra septem annos persolvendos. Testes. 

 

1184 f.321v. 

 secunda post quasi modo: maandag 19-04-1406. 

 tercia post quasi modo: dinsdag 20-04-1406. 

 quarta post quasi modo: woensdag 21-04-1406. 

 

BP 1184 f 321v 01 ma 19-04-1406. 

Johannes van Dommellen verkocht aan Leonius van Erpe zvw Godefridus van 

Erpe een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden, geld van wijlen hr Willelmus 

graaf van Holland of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

goederen, gnd te Beirgelen, van wijlen voornoemde Godefridus, in Berlicum, 

naast de brug van Middelrode. 

 

Johannes (dg: van den) van Dommellen hereditarie vendidit Leonio de Erpe 

filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum duorum Hollant gulden 

monete (dh: comitis) #domini# quondam Willelmi et olim comitis Hollandie 

boni auri et iusti ponderis seu valorem solvendum hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini ex bonis (dg: dicti quo) dictis te 

(dg: Middelrode) #Beirgelen# dicti quondam Godefridi sitis in parrochia 

de Berlikem juxta pontem de Middelrode atque ex attinentiis eorum 

singulis et universis prout ibidem sita sunt et ad dictum quondam 

Godefridum spectare consueverunt ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et sufficientem facere. Testes Jorden et Jacobus datum 2a post 

quasi modo. 

 

BP 1184 f 321v 02 ma 19-04-1406. 

Gerardus Nijcol zvw Walterus Walle en Gerardus Nijchol zvw Walterus 

Ermgarden soen beloofden aan de secretaris 23 Gentse nobel of de waarde in 

goud en 7 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Gerardus Nijcol filius quondam Walteri Walle et Gerardus Nijchol filius 

quondam Walteri Ermgarden soen promiserunt indivisi super omnia mihi (dg: 

ad opus) XXIII Gentshe! nobel seu valorem in auro et septem gemeijn 

placken ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 03 ma 19-04-1406. 

De tweede beloofde de eerste schadeloos te houden. 

 

Secundus promisit primum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 04 di 20-04-1406. 

Jkvr Jacoba van Goirburdingen met haar momber, te weten Goeswinus etc, 

maakte bezwaar tegen bezwaringen, verkopingen en vervreemdingen, gedaan 
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door Petrus zvw Hubertus van Goburdingen met goederen van wijlen jkvr 

Margareta van Goebordingen. 

 

Domicella Jacoba de Goirburdingen #cum tutore scilicet Goeswino etc# 

obligationes venditiones et alienationes factas per Petrum filium quondam 

Huberti de Goburdingen cum bonis quibuscumque quondam domicelle Margarete 

de Goebordingen calumpniavit. Testes Johannes et Jordanus datum 3a post 

quasi modo. 

 

BP 1184 f 321v 05 di 20-04-1406. 

Albertus Buc van Lijt droeg over aan Bartholomeus zv Henricus van Meerlaer 

en Johannes van Ollant de oudere zijn deel in een stuk land, gnd Dijcharen, 

6 lopen groot, in Oss, naast Henricus Weijlen soen, zoals dit stuk behoorde 

aan wijlen Albertus Jans soen. 

 

Albertus Buc de Lijt partem et jus sibi competentes in pecia terre dicta 

Dijcharen sex lopinos terre continente sita in parrochia de Os (dg: inter 

hereditatem) juxta hereditatem Henrici Weijlen soen prout ibidem sita est 

et ad quondam Albertum Jans #soen# spectare consuevit ut dicebat 

hereditarie supportavit Bartholomeo filio Henrici de Meerlaer et Johanni 

de Ollant #seniori# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

#et impetitionem# ex parte sui (dg: deponere) et heredum dicti quondam 

Alberti Jans soen deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 06 di 20-04-1406. 

Voornoemde Bartholomeus zv Henricus van Meerlaer ev Gheerburgis dvw 

Johannes Rover van Vladeracken, door wijlen voornoemde Johannes verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Hilla wv Johannes Bernts soen van Os, en 

Johannes van Ollant de oudere ev Hilla dvw voornoemde Hilla droegen over 

aan voornoemde Albertus Buc van Lijt het deel dat aan hen behoort in 4 

stukken land, in Oss, van wijlen Albertus Jans soen, (1) gnd die Groet 

Donck, tussen een gemene weg enerzijds en verschillende naburen aldaar 

anderzijds, strekkend vanaf Johannes Gruijter tot aan Johannes Bruijn 

Aelwijns soen, (2) tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en 

Henricus Veren Yde soen anderzijds, (3) gnd dat Cloetken, naast erfgoed gnd 

Havenem, (4) ter plaatse gnd op Steenacker, tussen erfgoed van de H.Geest 

in Oss enerzijds, welk stuk land behoorde aan wijlen Johannes Mersman. 

 

Dictus Bartholomeus (dg: et Johannes de Ollant partem et jus ?eis 

maritus) maritus et tutor Gheerburgis sue uxoris filie quondam #Johannis# 

Rover de Vladeracken ab eodem quondam Johanne et quondam Heijlwige sua 

uxore filia quondam Hille relicte quondam Johannis Bernts soen de Os 

pariter genite et Johannes de Ollant senior maritus et tutor Hille sue 

uxoris filie dicti quondam Hille partem et jus eis competentes in #{in 

linker marge:} quatuor# peciis terre infrascriptis sitis in Os (dg: 

quarum una inter hereditatem dictam die Groet Donc) quondam Alberti Jans 

soen quarum una dicta die Groet Donck inter communem plateam ex uno et 
!quorundam vicinorum ibidem ex alio tendens ab hereditate Johannis 

Gruijter ad hereditatem Johannis Bruijn Aelwijs! soen et altera inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno et hereditatem Henrici 

Veren Yde soen ex alio tercia (dg: inter hereditatem) dicta dat Cloetken 

(dg: inter hereditatem) juxta hereditatem dictam Havenem et quarta sita 

in loco dicto op Steenacker inter hereditatem mense sancti spiritus in Os 

ex uno que pecia terre ad quondam Johannem Mersman spectare consuevit ut 

dicebant hereditarie supportaverunt dicto Alberto Buc promittentes 

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

impetitionem ex parte sui et heredum dicti quondam Hille deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 07 di 20-04-1406. 

Arnoldus Quappe zvw Johannes van Best zvw Arnoldus Nolleken Quap visser 
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droeg over aan Godefridus zv Theodericus Berwout, tbv Elizabeth en 

Ghisberta wettige dvw Ghisbertus van de Doorn, 2 morgen 4 hont 79 roeden 

land, ter plaatse gnd Aen die Oetheren, aan de kant richting Vught, in een 

kamp dat behoort aan Johannes Meersken en de zijnen, welke 2 morgen 4 hont 

79 roeden land wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken Quap visser gekocht had 

van de stad Den Bosch. 

 

Arnoldus Quappe filius quondam Johannis de Best filii quondam Arnoldi 

Nolleken Quap piscatoris (dg: q) duo jugera quatuor hont et (dg: LXX) 

#LXXIX# virgatas terre sitas ad locum dictum Aen die Oetheren (dg: in) ad 

latus versus Vucht in quodam campo spectante ad Johannem Meersken et eius 

(dg: sociorum) #socios# quas duo jugera quatuor hont et LXXIX virgatas 

terre dictus quondam Arnoldus Nolleken Quap piscator erga opidum de Busco 

emendo acquisierat prout in litteris de vero sigillo etc hereditarie 

supportavit Godefrido filio Theoderici Berwout ad opus Elizabeth et 

Ghisberte filiarum legitimarum quondam Ghisberti de Spina cum litteris et 

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

heredum dicti quondam Alberti Nolleken Quap deponere. Testes Johannes et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 08 di 20-04-1406. 

Johannes van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 09 di 20-04-1406. 

Johannes Buc van Geffen en zijn zoon Johannes verkocht aan Hubertus van 

Ghemert een stuk land, in Geffen, naast de plaats gnd den Eilshof, tussen 

voornoemde Hubertus enerzijds en Johannes die Groet van Geffen anderzijds. 

 

Johannes Buc van Geffen et Johannes eius filius peciam terre sitam in 

parrochia de Geffen juxta locum dictum den Eilshof inter hereditatem 

Huberti de Ghemert ex uno et inter hereditatem Johannis die Groet de 

Geffen ex alio prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Huberto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 10 di 20-04-1406. 

Johannes Boijen zvw Henricus Boijen beloofde aan Egidius van den 

Dijstelberch 50 Engelse nobel na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan Beatrix ev voornoemde Johannes en niet aan de ander. 

 

Johannes Boijen filius quondam Henrici Boijen promisit super omnia Egidio 

van den Dijstelberch L Engels nobel ad eius monitionem persolvendos. 

Testes Jorden et Henricus datum supra. Tradatur Beatrici uxori dicti 

Johannis (dg: vel filio dicti Johannis) #et non alteri#. 

 

BP 1184 f 321v 11 di 20-04-1406. 

Goeswinus van den Roetelen zvw Alardus Wuest, Godefridus Ackerman en 

Henricus Knape verklaarden dat Ywanus van den Berge, Johannes die Weder van 

Helmont en Johannes zvw Happo van Gherwen voldaan hebben 100 nieuwe 

Gelderse gulden, die voornoemde Ywanus, Johannes Weder en Johannes zv Happo 

aan voornoemde Goeswinus, Godefridus en Henricus Knape moestem betalen of 

ten overstaan van verschillende personen hadden beloofd ivm de dood van 

Henricus die Kort veroorzaakt door Bertholdus zvw voornoemde Happo. 

 

Goeswinus (dg: Wuest) #van den Roetelen# filius quondam Alardi Wuest 

Godefridus Ackerman et Henricus Knape palam recognoverunt eis per Ywanum 

van den Berge Johannem die Weder de Helmont et Johannem filium quondam 

Happonis de Gherwen plenarie fore satisfactum de centum nuwe Gelre gulden 

quos centum florenos jamdicti Ywanus Johannes Weder et Johannes filius 
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Happonis !primodictis Goeswino Godefrido et Henrico Knape solvere 

tenebantur aut (dg: promiserant) olim promiserant #coram personis 

quibuscumque# occacione necis alias perpetrate in Henricum quondam die 

Kort per Bertholdum filium dicti quondam Happonis clamantes inde quitum. 

Testes Jorden et Lucas datum supra. 

 

BP 1184 f 321v 12 wo 21-04-1406. 

Willelmus Broder beloofde aan Andrea van Drodis, tbv etc, 12 Franse kronen 

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

 

Willelmus Broder promisit super omnia Andree de Drodis ad opus etc XII 

cronen Francie ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Johannes et Egidius datum quarta post quasi modo. 

 

1184 f.322r. 

 quarta post quasi modo: woensdag 21-04-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis aprilis die XXI: woensdag 21-04-1406. 

 

BP 1184 f 322r 01 wo 21-04-1406. 

Eustatius van Hedechusen als procurator van het Geefhuis in Den Bosch 

beloofde aan jkvr Hilla van Duren begijn een lijfrente van 2 oude Franse 

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

Pasen. Zou na overlijden van voornoemde Hilla iets van deze lijfrente 

onbetaald zijn, dan zal het Geefhuis daarvan ontlast zijn. 

 

Eustatius de Hedechusen tamquam procurator mense in Busco cum consensu 

provisorum promisit sub obligatione omnium bonorum dicte mense se daturum 

et soluturum (dg: H) domicelle Hille de Duren beghine vitalem pensionem 

duorum auder scilde (dg: seu val) Francie solvendam ad vitam dicte Hille 

et non ultra mediatim Remigii et mediatim Pasche ex bonis predictis tali 

conditione quod cum mortua fuerit erit quitum salvo etc si post decessum 

dicte Hille de dicta pensione quidquid restaret quod #de# huiusmodi 

restantibus dicta mensa erit !denonerata et quitum. Testes Johannes et 

Egidius datum 4ta post quasi modo. 

 

BP 1184 f 322r 02 wo 21-04-1406. 

Leonius van Berchen ev Heijlwigis dvw Gerardus die Pijper verkocht aan 

Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech de helft van een stuk land, in 

Herpen, ter plaatse gnd die Coelwijcsche Beemde, tussen voornoemde Henricus 

Steenwech enerzijds en Johannes van den Lallenberge anderzijds, met een 

eind strekkend aan de waterlaat gnd die Wetering en met het andere eind aan 

een gemene steeg, belast met lasten. 

 

Leonius de Berchen maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Gerardi die Pijper #medietatem# pecie terre site in parrochia de Herpen 

in loco dicto die Coelwijcsche Beemde inter hereditatem Henrici Steenwech 

filii quondam Huberti Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den (dg: Lalle) Lallenberge ex alio tendentis cum uno fine ad aqueductum 

dictum die Wetering et cum reliquo fine ad communem stegam hereditarie 

vendidit dicto Henrico Steenwech promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde !et ad dictam medietatem 

solvendis et spectantibus ut dicebat. Testes Jorden et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 322r 03 wo 21-04-1406. 

Johannes Arts Gheenen soen van Geffen verkocht aan Henricus Hoernken zvw 

Andreas Hoernken een n-erfpachht van 5 mud haver, Bossche maat, te weten de 

beste haver die ten tijde van de levering in Den Bosch te koop komt minus 2 

gemene plakken {per mud}, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) 3 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Lacharts Hoeve, tussen 

erfg vw Heilwigis Camps enerzijds en Petrus van Waderle zvw Henricus 



Bosch’ Protocol jaar 1406 03.  89 

 

Mudekens anderzijds, (2) 3 morgen land aldaar, tussen voornoemde Petrus 

enerzijds en wijlen Willelmus Bernts soen anderzijds. Verkoper en met hem 

Henricus Dircs soen van Empel beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 

1 oude groot die eruit gaat. 

 

Johannes Arts (dg: soen van) Gheenen soen van Geffen hereditarie vendidit 

Henrico Hoernken filio quondam Andree Hoernken hereditariam paccionem 

quinque modiorum avene mensure de Busco scilicet de meliori avena que 

tempore solutionis huiusmodi veniet venalis (dg: ad forum) in Busco minus 

tamen de huiusmodi valore duabus! communibus denariis placken vocatis 

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

tribus jugeribus terre sitis in parrochia de Lijttoijen ad locum (dg: La) 

dictum Lacharts Hoeve inter hereditatem heredum quondam Heilwigis Camps 

ex uno et inter hereditatem Petri de Waderle filii quondam Henrici 

Mudekens ex alio item ex tribus jugeribus terre ibidem sitis inter 

hereditatem dicti Petri ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

Bernts soen ex alio ut dicebat (dg: promittens super omni) promittentes 

et cum eo Henricus Dircs soen de Empel indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 322r 04 wo 21-04-1406. 

(dg: En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, elk mud met). 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Et poterit redimere ad spacium sex annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente quemlibet modium dicte paccionis cum). 

{Met stippellijn verbonden met BP 1184 f 322r 08}. 

 

BP 1184 f 322r 05 wo 21-04-1406. 

Theodericus Baudekens soen en zijn zoon Baudekinus verkochten aan 

voornoemde Henricus Hoernken zvw Andreas Hoernken een n-erfpacht van 3 mud 

haver, zelfde waarde, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

8 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Hogeweijde, tussen Henricus Rovers 

soen enerzijds en Walterus van Os anderzijds, (2) 10 hont land, in Os, ter 

plaatse gnd den Opperen Poel, tussen Andreas Vos enerzijds en Johannes 

Becker die Heirde anderzijds. Verkopers en met hen Henricus Dircs soen 

beloofden lasten af te handelen.  

 

Theodericus Baudekens soen et Baudekinus eius filius #(dg: et Henricus)# 

hereditarie vendiderunt dicto Henrico Hoernken hereditariam paccionem 

trium modiorum avene similis valoris solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex (dg: de) octo hont terre sitis in parrochia (dg: 
?ad mo) de Os in loco dicto die Hogeweijde inter hereditatem #Henrici# 

Rovers soen ex uno et Walteri de Os ex alio atque ex decem hont terre 

sitis in dicta parrochia ad locum dictum den Opperen Poel inter 

hereditatem Andree Vos ex uno et inter hereditatem Johannis Becker die 

Heirde ex alio ut dicebant promittentes (dg: indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere ?ref sufficientem facere testes) 

et cum eis Henricus Dircs soen super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

{Verbonden met BP 1184 f 322r 09}. 

 

BP 1184 f 322r 06 wo 21-04-1406. 

Laatstgenoemde verkopers beloofden Henricus Dircs soen schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Jamdicti venditores promiserunt dictum Henricum Dircs soen indempnem 

servare. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 322r 07 wo 21-04-1406. 

Henricus zv Arnoldus Claes soen vernaderde eikenhout dat staat op 

erfgoederen in Veghel die aan wijlen Arnoldus van den Velde behoorden, welk 

hout aan Willelmus Befken was verkocht door hr Egidius priester en zijn 

broer Arnoldus, kvw voornoemde Arnoldus van den Velde. Voornoemde Willelmus 

week voor voornoemde Henricus en {hij?} droeg weer over aan hem. Twee 

brieven. 

 

Fiant due littere. Solvit. 

Henricus filius Arnoldi Claes soen prebuit patentes denarios ad 

redimendum e jure proximitatis quedam quercina #ligna# consistentia in 

(dg: pecia terre) #hereditatibus# sitis in parrochia de Vechel que ad 

#quondam# Arnoldum van den Velde spectare consueverant vendita Willelmo 

Befken (dg: ?de ?Os) a domino (dg: Theoderico presbitro) Egidio presbitro 

et Arnoldo eius fratre liberis quondam Arnoldi van den Velde predicti ut 

dicebat dictus Willelmus cessit dicto Henrico et supportavit eidem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 322r 08 wo 21-04-1406. 

{Verbonden met BP 1184 f 322r 04}. 

En voornoemde Johannes Arnts Ghenen soens soen kan terugkopen gedurende 6 

jaar, elk mud haver met 7 Franse kronen of de waarde, met eventuele 

achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in Den Bosch aan de Orthenstraat, voor het huis van Ghiso Vos, in 

aanwezigheid van Johannes van Zidewijnden, Hubertus van den Voert en 

Theodericus van der Ynden. 

 

{Met stippellijn verbonden met BP 1184 f 322r 04}. 

Et (dg: fiet) poterit dictus Johannes Arnts Ghenen soens soen redimere ad 

spacium sex annorum proxime futurorum semper dicto spacio pendente 

quemlibet modium (dg: dicte ave) avene dicte paccionis cum septem 

Vrancrijc cronen vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et cum 

paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in Busco ad vicum Orthensem 

ante domum Ghisonis Vos presentibus Johanne de Zidewijnden Huberto van 

den Voert et Theoderico van der Ynden anno CCCCmo sexto mensis aprilis 

die XXI. 

 

BP 1184 f 322r 09 wo 21-04-1406. 

{Verbonden met BP 1184 f 322r 05}. 

En voornoemde Theodericus Baudekens soen en zijn zoon Baudekinus kunnen 

terugkopen gedurende ... jaar, elk mud met 7 Franse kronen of de waarde, en 

de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in Den Bosch aan de 

Orthenstraat, voor het huis van Ghiso Vos, in aanwezigheid van Johannes van 

Zidewijnden, Hubertus van den Voert en Theodericus van der Ynden. 

 

{Verbonden met BP 1184 f 322r 05}. 

Et poterint dicti Theodericus Baudekens soen et Baudekinus eius filius 

vel eorum alter redimere (dg: quemlib) ad spacium ....... annorum proxime 

futurorum semper dicto spacio pendente quemlibet modium dicte paccionis 

avene cum septem Vrancrijc cronen vel valorem et cum paccione anni 

redemptionis ut in forma. Actum loco et tempore ut immediate presentibus 

eisdem testibus. 

 

BP 1184 f 322r 10 wo 21-04-1406. 

Theodericus Colen soen van Maernheze beloofde aan Johanna Benent 36 nobel, 

36 botdrager voor 1 nobel gerekend, met Sint-Bartholomeus aanstaande (di 

24-08-1406) te betalen. 

 

Theodericus Colen soen van Maernheze promisit super omnia Johanne Benent 

XXXVI nobel scilicet XXXVI boddreger pro quolibet nobel computato ad 
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Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.322v. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 22-04-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis aprilis die XXII: donderdag 22-04-1406. 

 

BP 1184 f 322v 01 do 22-04-1406. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken verkocht aan Gerardus Scilder een 

n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, gaande uit een steenoven met ondergrond en 

aangelegen erfgoederen, tezamen ongeveer 16 morgen groot, in Orthen, ter 

plaatse gnd Langdonc (dg: reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond 10 

schelling geld aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch). 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken hereditarie vendidit 

Gerardo Scilder hereditarium censum X librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Remigii et mediatim Pasche ex (dg: lapicia) 

lapificinia cum eius fundo et hereditatibus sibi adiacentibus dicti 

Johannis simul XVI jugera terre vel circiter continentibus sitis in 

parrochia de Orten ad locum dictum Langdonc ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et (dg: aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu sex librarum et X solidorum monete conventui sancte Clare in Busco 

exinde solvendo et) et sufficientem facere. Testes Jorden et Jacobus 

datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 322v 02 do 22-04-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, elk pond met 9½ Hollandse gulden 

geld van wijlen hr Willelmus graaf van Holland of de waarde, de cijns van 

het jaar van wederkoop voor de termijn die dan zou gaan komen, en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Erardus 

Dircs soen en Nijcholaus van den Broec. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente (dg: omn) quamlibet libram dicti census cum novem 

et dimidio Hollant gulden monete domini quondam Willelmi pie memorie 

comitis dum vixerit Hollandie vel valorem et cum censu (dg: anni) anni 

redemptionis pro termino tunc proxime futuro proveniente et cum 

arrestadiis si que fuerint. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

aprilis die XXII hora prime presentibus Erardo Dircs soen #et# Nijcholao 

van den Broec. 

 

BP 1184 f 322v 03 do 22-04-1406. 

Johannes zvw Petrus Jans soen van Crumvoirt verkocht aan Erardus Dircs soen 

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

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes Matmaker 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Petri Jans soen van Crumvoirt hereditarie 

vendidit Erardo Dircs soen pistori hereditariam paccionem (dg: unius) 

#dimidii# modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia) domo et orto et pecia 

terre sibi adiacente sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum 

dictum Crumvoirt inter hereditatem Johannis Matmaker ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex) et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 322v 04 do 22-04-1406. 

Walterus van den Loo zv Johannes van den Loo verkocht aan de broers 

Henricus en Nijcholaus, kvw Johannes van Vucht, een n-erfpacht van 1 mud 
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rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land van wijlen Gobelinus van den Berghe, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes zvw Arnoldus Langerbeen enerzijds 

en erfgoed van kvw Arnoldus van Laerhoven anderzijds, (2) een stuk land, 

aldaar, tussen voornoemd erfgoed van kvw Arnoldus van Laerhoven enerzijds 

en Johannes Daneels en wijlen Hubertus Steenwech anderzijds, welke twee 

stukken land met beide einden reiken aan Engbertus van den Eijnde, welke 2 

stukken voornoemde Walterus gekocht had van de broers Johannes, Petrus, 

Gobelinus en Henricus, kvw voornoemde Gobelinus, Bela dv Hubertus Carnauwe 

en Gerardus Neve, reeds belast met 1 oude groot en 3 penningen 3 oirt 

nieuwe cijns aan de hertog en een b-erfcijns van 30 schelling paijment. De 

brief overhandigen aan een van hen. 

 

Solvit. 

Walterus van den Loo filius Johannis van den Loo hereditarie vendidit 

Henrico et Nijcholao fratribus liberis quondam Johannis de Vucht 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oesterwijc 

solvendam hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradendam ex pecia 

terre quondam Gobelini van den Berghe sita in parrochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout inter hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi 

Langerbeen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de 

Laerhoven ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter predictam 

hereditatem dictorum liberorum quondam Arnoldi de Laerhoven ex uno et 

inter hereditatem Johannis Daneels et hereditatem quondam Huberti 

Steenwech ex alio et que due pecie terre tendunt cum utroque fine ad 

hereditatem Engberti van den Eijnde quas duas pecias terre dictus 

Walterus erga Johannem Petrum Gobelinum et Henricum fratres liberos dicti 

quondam Gobelini Belam filiam Huberti Carnauwe et Gerardum Neve 

acquisierat emendo prout in litteris (dg: here) quas vidimus promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

uno grosso antiquo et tribus denariis et tribus oirt novi census domino 

duci et hereditario censu XXX solidorum pagamenti exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Jacobus et Gheel datum supra. Tradatur 

alteri eorum. 

 

BP 1184 f 322v 05 do 22-04-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar met 54 gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 12 gemene plakken, en de pacht 

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

Henricus van Loen priester en Nijcholaus van den Broec. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum (dg: LI) LIIII gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlemsche pro quolibet gulden computato #minus XII gemeijn placken# 

et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo sexto mensis aprilis die XXII hora prime presentibus domino 

Henrico de Loen presbitro et Nijcholao van den Broec. 

 

BP 1184 f 322v 06 do 22-04-1406. 

Arnoldus zvw Rodolphus Neijser verkocht aan Johannes Funsel timmerman, tbv 

hem en zijn vrouw Margareta dv Henricus van Loet, een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een tuin, in Oss, tussen Petrus Baudens soen enerzijds en Goeswinus Moedel 

van der Donc anderzijds, (2) 1 morgen land, in Oss, ter {f.323r} plaatse 

gnd die Brant, tussen kv Henricus van den Arennest enerzijds en erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, de tuin reeds belast met ½ oude groot 

en 2 cijnshoenderen. Direct na overlijden van voornoemde Johannes en 

Margareta gaat de pacht naar voornoemde verkoper als hij dan leeft en 

anders naar zijn naaste erfgenamen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 
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(dg: Willelmus Funsel hereditarie vendidit Johanni) Arnoldus filius 

quondam Rodolphi Neijser hereditarie vendidit Johanni Funsel (dg: ar) 

carpentario ad opus sui et ad opus Margarete eius uxoris filie Henrici de 

Loet hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificationis i) nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex quodam orto sito in parrochia de Os inter hereditatem 

Petri Baudens soen ex uno et inter hereditatem Goeswini Moedel van der 

Donc ex alio atque ex (dg: dimidio) jugere terre sito in dicta parrochia 

ad 

 

1184 f.323r. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 22-04-1406. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 23-04-1406. 

 

BP 1184 f 323r 01 do 22-04-1406. 

locum dictum die Brant inter hereditatem liberorum Henrici van den 

Arennest ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto! (dg: dimidio) dimidio grosso antiquo 

et duobus pullis censualibus #ex orto predicto# exinde prius solvendis et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta paccio statim post 

decessum dictorum Johannis et Margarete ad predictum venditorem si 

vixerit alioquin ad proximores heredes eiusdem venditoris devolvetur et 

succedat hoc adiuncto quod alter diutius vivens integraliter possidet. 

Testes Dordrecht et Gheel datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 323r 02 do 22-04-1406. 

Petrus zvw Hermannus van Bijstervelt gaf uit aan zijn neef Wautgherus zvw 

Hermannus zvw voornoemde Hermannus van Bijstervelt een hoeve, in Veghel, 

met toebehoren, zoals Theodericus van den Bogarde die hoeve als hoevenaar 

thans beteelt, en alle andere erfgoederen van voornoemde Petrus, onder 

Veghel; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 42 gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 

Lichtmis te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Petrus filius quondam Hermanni van Bijstervelt quendam mansum situm in 

parrochia de Vechel simul cum attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout Theodericus 

van den Bogarde (dg: huiusmodi m) colonus dicti mansi ipsum mansum 

tamquam colonus ad presens colit et possidet (dg: ut dicebat dedit) atque 

omnes (dg: he) alias hereditates dicti Petri quocumque locorum infra 

predictam parrochiam situatas ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: 

pactum) #censum# Wautghero suo nepoti filio (dg: dicti) quondam Hermanni 

filii dicti quondam Hermanni de Bijstervelt ab eodem hereditarie 

possidendum pro censu domini ducis exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu (dg: XL) XLII gulden XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato dando sibi ab alio purificationis ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. 

 

BP 1184 f 323r 03 do 22-04-1406. 

Robbertus nzv hr Robbertus van Grevenbroec ridder verkocht aan Petrus zvw 

Luppertus Bierken van Zeelst een erfgoed, met zijn gebouwen, tuinen, akkers 

en beemden, aaneengelegen, van wijlen hr Johannes van Zeelst priester 

investiet van Zeelst, in Zeelst, tussen Henricus van den Campe enerzijds en 

de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde gemeint, 

welke erfgoed met zijn gebouwen, tuinen, akkers en beemden voornoemde 

Robbertus gekocht had van Ghisbertus gnd Ghize zv Walterus Ghiben soen. 
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Solvit. 

Robbertus filius naturalis domini Robberti de Grevenbroec militis (dg: 

medietatem cuiusdam) #quandam# hereditatem cum suis edificiis ortis agris 

et pratis sibi adiacentibus domini quondam Johannis de Zeelst presbitri 

investiti de Zeelst sitam in parrochia de Zeelst inter hereditatem 

Henrici van den Campe ex uno et inter communitatem ex alio tendentem cum 

utroque fine ad dictam communitatem quam hereditatem predictam cum suis 

edificiis ortis agris et pratis dictus Robbertus erga Ghisbertum dictum 

Ghize filium Walteri Ghiben soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Lupperti Bierken de Zeelst 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 323r 04 do 22-04-1406. 

Bartholomeus Spijerinc deed afstand. {Geen testes noch datum}. 

 

-. 

Bartholomeus Spijerinc super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

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

 

BP 1184 f 323r 05 do 22-04-1406. 

Voornoemde Petrus zvw Luppertus Bierken van Zeelst en Jacobus van Baest 

Arts soen beloofden aan de secretaris, tbv Bartholomeus Spijerinc, 152 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor #et Jacobus de Baest Arts soen promiserunt indivisi mihi ad 

opus Bartholomei Spijerinc# (dg: promisit) super omnia (dg: dicto 

venditori) centum et LII gulden XXXVIII gemeijn placken pro quolibet 

gulden computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Jorden 

et Jacobus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 323r 06 .. 13-07-1600?. 

Henrik Peeter Abelen man ende momber van Agnees sijn huijsvrouw dochtere 

Dirix de Gruijter heeft bekent dat Adriaen Ermers tot Vechel desen pacht 

naestvolgende van enen mud rogge aen sijn handen heeft gelost. Actum XIII 

julii XVIc ... {handtekening}. 

 

BP 1184 f 323r 07 vr 23-04-1406. 

Nijcholaus van den Bredellaer zvw Nijcholaus van den Bredelaer van Vechel 

verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Konderman, tbv Thomas van 

Mameren, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 2 mudzaad roggeland en aangelegen beemd, gnd 

Weijtkens Hoeve, in Veghel, ter plaatse gnd die Hoghe Strate, tussen 

Beatrix van der Heijden enerzijds en Henricus Wautghers soen anderzijds, 

met beide einden strekkend aan de gemeint, reeds belast met (1) de 

hertogencijns, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Volcwigis wv Johannes 

van Buege. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

-. 

Nijcholaus van den Bredellaer filius quondam Nijcholai van den Bredelaer 

de Vechel hereditarie vendidit Johanni filio quondam Nijcholai dicti Coel 

Konderman ad opus Thome de Mameren hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex duabus modiatis terre siliginee et prato sibi 

adiacente vulgariter Weijtkens Hoeve vocato sitis in parrochia de Vechel 

ad locum dictum die Hoghe Strate inter hereditatem Beatricis van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem Henrici Wautghers soen ex alio 
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tendentibus cum utroque fine ad communitatem ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis Volcwigi 

relicte quondam Johannis de Buege exinde solvenda et sufficientem facere. 

Testes Heijme et Jacobus VIta post octavas pasche. Tradatur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1184 f 323r 08 do 22-04-1406. 

Theodericus van Tiel zv Rutgherus verkocht aan Johannes Teije nzvw Henricus 

Teije een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Wolfsculen, tussen een gemene weg enerzijds en 

kvw Gerardus Hennens soen anderzijds. 

 

Theodericus van Tiel filius (dg: quondam) Rutgheri legitime vendidit 

Johanni Teije filio naturali quondam Henrici Teije vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Johannis (dg: vitalem pensionem dimidii modii siliginis si) et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et pecia terre 

sibi adiacente sitis in parrochia de Nijsterle ad locum dictum Wolfsculen 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi Hennens soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda #{in linker marge:} warandiam# et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes (dg: datum 

supra) Jorden et Jacobus datum quinta post octavas pasche. 

 

1184 f.323v. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 22-04-1406. 

 

BP 1184 f 323v 01 do 22-04-1406. 

Henricus zvw Ghibo Ghijssellen soen verkocht aan Johannes Teij nzv Henricus 

Teije een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

die Beke, tussen Rijchmodis Kijevits enerzijds en Nijcholaus van Morssel 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Ghibonis Ghijssellen soen legitime vendidit 

Johanni Teij filio naturali Henrici Teije vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parrochia de Nijsterle ad locum dictum die Beke inter hereditatem 

Rijchmodis Kijevits ex uno et inter hereditatem Nijcholai van Morssel ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes Jorden et 

Jacobus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 323v 02 do 22-04-1406. 

Rodolphus van den Broec zvw Theodericus van den Broec gaf uit aan Thomas zv 

Walterus Maes soen 2 stukken land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Ollant, (1) die Auden Hoff, tussen Johannes van den Borne enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van den Loo, (2) 

die Strepe, tussen Johannes van den Loo enerzijds en erfg vw Gerardus van 

den Bredeacker anderzijds, met een eind strekkend aan Ludolphus Buc en met 

het andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Solvit Thomas. 

Rodolphus van den Broec filius quondam Theoderici van den Broec duas 

pecias terre sitas in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant 

quarum una die Auden Hoff inter hereditatem Johannis van den Borne ex uno 
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et inter communem plateam ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem 

Johannis van den Loo et altera die Strepe nuncupantur inter hereditatem 

Johannis van den Loo ex uno et inter hereditatem heredum quondam Gerardi 

van den Bredeacker ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Ludolphi 

Buc et cum reliquo fine ad (dg: he) communem plateam site sunt ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum (dg: #Thome filio# Walteri filio quondam) 

Thome filio Walteri Maes soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 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. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 323v 03 do 22-04-1406. 

Gerardus van Hees riemmaker droeg over aan Gerardus zvw Willelmus zv 

Henricus Leijten soen een b-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met 

Vastenavond te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Lithoijen, 

tussen Ghisbertus die Hoessche zvw Henricus van Beke enerzijds en Yda van 

Beke anderzijds, (2) ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den 

Enghe, tussen Heijmericus Huijsman enerzijds en Henricus Persoens soen en 

Heijmericus Jans soen anderzijds, welke pacht voornoemde Gerardus gekocht 

had van Reijnerus Loesken van Lijttoijen zvw Johannes Meus soen. Met 

achterstallige termijnen. 

 

-. Solvit. 

Gerardus de Hees corrigiator hereditariam paccionem duorum modiorum ordei 

mensure de Busco solvendam hereditarie ad carnisprivium ex domo et orto 

sitis in parrochia de Lijttoijen inter hereditatem Ghisberti die Hoessche 

filii quondam Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Yde de Beke ex 

alio atque ex dimidio jugere terre sito in dicta parrochia in loco dicto 

op den Enghe inter hereditatem Heijmerici Huijsman ex uno et inter 

hereditatem Henrici Persoens soen et Heijmerici Jans soen ex alio quam 

paccionem dictus Gerardus erga Reijnerum Loesken de Lijttoijen filium 

quondam Johannis Meus soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Willelmi filii Henrici 

Leijten soen cum litteris et jure #et cum arrestadiis# promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte suio deponere. Testes Jorden 

et Jacobus datum quinta post octavas pasche. 

{Halverwege begint een verticale haal in de linker marge; enige ruimte 

bleef onbeschreven}. 

 

BP 1184 f 323v 04 do 22-04-1406. 

Hubertus zvw Willelmus Rutten soen droeg over aan Reijnerus Scaden (1) een 

stuk beemd, gnd die Mortel, in de eninge van Hilvarenbeek in de parochie 

van Diessen, tussen Johannes van den Hagherst enerzijds en Amelius Sijbben 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Cuijputken, in de eninge van 

Hilvarenbeek in de parochie van Diessen, tussen voornnoemde Johannes 

enerzijds en Gerardus van den Rode anderzijds, (3) een stuk land, gnd die 

Scummerdonc, in de eninge van Hilvarenbeek in de parochie van Diessen, 

tussen Henricus Sweens enerzijds en Amelius Sijbben anderzijds, (4) een 

tuin en een stuk aangelegen heideland, in de eninge van Hilvarenbeek in de 

parochie van Diessen, tussen Amelius Gerijt Jutten swager enerzijds en 

Andreas van den Hagherst anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Hubertus 

verworven had van Gerardus zvw Gerardus Jutten soen. 

 

Hubertus filius quondam Willelmi Rutten soen peciam prati (dg: s) dictam 

die Mortel sitam in unione de Hildwarenbeke in parrochia de Dijessen 

inter hereditatem Johannis van den Hagherst ex uno et inter hereditatem 

Amelii Sijbben ex alio item peciam terre dictam dat Cuijputken sitam in 

parrochia et unione predictis inter hereditatem dicti Johannis ex uno et 

inter hereditatem Gerardi van den Rode ex alio item peciam terre dictam 

die Scummerdonc sitam in unione et parrochia predictis inter hereditatem 
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Henrici Sweens ex uno et inter hereditatem Amelii Sijbben ex alio item 

quendam ortum et quandam peciam terre mericalis (dg: sit) sibi adiacentem 

sitos in unione et parrochia predictis inter hereditatem Amelii Gerijt 

Jutten swager ex uno et inter hereditatem Andree van den Hagherst ex alio 

quas hereditates predictas dictus Hubertus erga Gerardum filium quondam 

Gerardi Jutten soen acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit 

Reijnero Scaden promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 323v 05 do 22-04-1406. 

Hermannus zvw Lambertus van den Hoeven droeg over aan zijn broer Lambertus 

zvw voornoemde Lambertus de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 1/7 deel van een hoeve, 

gnd die Hoeve van Zochel, welke helft voornoemde Hermannus gekocht had van 

Johannes van Zochel zvw Nijcholaus. 

 

Solvit II boddreger. 

Hermannus filius quondam Lamberti van den Hoeven medietatem hereditarie 

paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvende hereditarie 

nativitatis Domini ex septima parte cuiusdam mansi dicti die Hoeve van 

Zochel quam medietatem dictus Hermannus erga Johannem de Zochel filium 

quondam Nijcholai emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Lamberto suo fratri filio dicti quondam Lamberti cum litteris 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.324r. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 22-04-1406. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 23-04-1406. 

 sexta post exaudi: vrijdag 28-05-1406. 

 

BP 1184 f 324r 01 do 22-04-1406. 

Arnoldus van Boemel goudsmid en Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofden 

aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 40 oude Franse schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1406) te betalen op straffe van 2. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber et Leonius de Erpe filius quondam Godefridi 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XL aude 

scilde Francie ad penthecostes proxime persolvendos sub pena duorum. 

Testes Jorden et Jacobus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324r 02 do 22-04-1406. 

Johannes van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde van Roesmalen droeg 

over aan Johannes van Eirde zvw Willelmus van Eirde een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Coninc Strepen, tussen kvw Rodolphus Koijt en 

Petrus Otten soen enerzijds en eertijds Willelmus van Beke nu Hilla wv 

Johannes Dijependijcs anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg 

en met het andere eind aan voornoemde kvw Rodolphus Koijt, welk stuk land 

voornoemde Johannes in pacht verkregen had van Arnoldus van Beke zvw 

Johannes Jacobs soen, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Johannis van den Eijnde de 

Roesmalen peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen ad locum dictum 

die Coninc Strepen inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi Koijt et 

Petri Otten soen ex uno et inter hereditatem dudum (dg: Hille de Beke 

nunc) Willelmi de Beke nunc Hille relicte quondam Johannis Dijependijcs 

ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem liberorum predictorum quondam Rodolphi Koijt predicti quam 

peciam terre dictus Johannes erga Arnoldum de Beke filium quondam 

Johannis Jacobs soen ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Eirde filio quondam Willelmi de Eirde cum litteris 
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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 324r 03 vr 23-04-1406. 

Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel beloofde aan Petrus Pels 100 

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

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

 

Matheus Posteel senior filius quondam Henrici Posteel promisit super 

omnia Petro Pels centum gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Johannes et Jorden datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324r 04 vr 23-04-1406. 

Voornoemde Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel beloofde aan 

voornoemde Petrus Pels 150 gulden waarde als hierboven met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Matheus promisit super omnia dicto Petro centum et L gulden 

valorem ut supra ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 324r 05 vr 23-04-1406. 

Destijds had Gerardus van Aa in cijns uitgegeven aan Godefridus zvw 

Johannes van der Zantvoirt een stuk beemd, 3 bunder groot, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd die Beke, tussen Ghisbertus van de Doorn en Johannes 

van Baex enerzijds en eertijds voornoemde Gerardus nu Theodericus Smijt 

Alarts soen anderzijds. Gerardus zv voornoemde Gerardus van Aa stemde thans 

in met die uitgifte. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Gerardus de Aa peciam prati tria bonaria 

continentem sitam in parrochia de Beke prope Arle ad locum dictum die 

Beke inter hereditatem Ghisberti de Spina et Johannis de Baex ex uno et 

inter hereditatem dudum dicti Gerardi nunc ad Theodericum Smijt Alarts 

soen spectantem ex alio dedisset ad hereditarium censum Godefrido filio 

quondam Johannis van der Zantvoirt prout in litteris constitutus Gerardus 

filius dicti Gerardi de Aa huiusmodi donationi ad censum suum adhibuit 

consensum paratum et assensum promittens super omnia quod ipse huiusmodi 

donationem ad censum ratam servabit. Testes Henricus et Jacobus datum 

sexta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324r 06 vr 23-04-1406. 

(dg: Henricus van den Pol zoon). 

 

(dg: Henricus van den Pol filius). 

 

BP 1184 f 324r 07 vr 23-04-1406. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van den 

Dungen 27½ gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

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

 

{In de marge een O met een verticale streep erdoor}. 

Yudocus Bruijstens promisit super omnia Arnoldo filio quondam Johannis 

Vrancken soen van den Dungen XXVII et dimidium gulden IX boddreger vel X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. (dg: testes datum supra). !Johannes et Egidius 

datum sexta post octavas pasche. 
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BP 1184 f 324r 08 vr 23-04-1406. 

Eefsa Bonarts, haar zoon Goeswinus Model en Johannes van Best beloofden aan 

Johannes Oem wever zvw Johannes Oem 102 gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-

1406) te betalen. 

 

Solvit. 

Eefsa Bonarts Goeswinus Model eius filius et Johannes de Best promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Oem textori filio quondam Johannis Oem 

centum et II gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1184 f 324r 09 vr 28-05-1406. 

Voornoemde Johannes droeg het voornoemde over aan Henricus van Berze zvw 

Willelmus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes premissa supportavit Henrico de Berze filio quondam 

Willelmi. Testes Jorden et Henricus datum sexta post exaudi. 

 

BP 1184 f 324r 10 vr 23-04-1406. 

De twee eersten beloofden voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

-. 

Primi duo promiserunt super habita et habenda Johannem indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 324r 11 vr 23-04-1406. 

Theodericus Goetscals en zijn zoon Wolterus beloofden aan Petrus van 

Drueten 168 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

-. 

Theodericus Goetscals! et Wolterus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Petro de Drueten C et LXVIII novos florenos Gelrie XXXVI gemeijn 

placken pro floreno computato in festo Martini hyemalis proxime futuro 

persolvendos. Testes. 

 

BP 1184 f 324r 12 vr 23-04-1406. 

Mr Jacobus van Uden ev Heijlwigis wv Arnoldus Stamellart van Spanct maande 

3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, 

die Lambertus van den Ynen moest leveren aan voornoemde Arnoldus 

Stamellart. 

 

Magister Jacobus de Uden tamquam maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

relicte quondam Arnoldi Stamellart de Spanct hereditariam paccionem trium 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Lambertus van den 

Ynen dicto Arnoldo Stamellart solvere tenebatur !Arnoldo Stamellart 

predicto prout in litteris monuit de 3 annis. Testes (dg: datum supra) 

Johannes et Jorden datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324r 13 vr 23-04-1406. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Johannes van den Stegen 18 Gentse nobel of 

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

 

Yudocus Bruijstens promisit super omnia Johanni van den Stegen XVIII 

Gentsche nobel vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 324r 14 vr 23-04-1406. 

Mr Johannes van Best maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen, gedaan door Arnoldus Mijnnemere en tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Marselius Hannen soen zvw 

Johannes Zelen soen met hun goederen. 

 

Magister Johannes de Best omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Arnoldum Mijnnemere et omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Marselium Hannen soen 

filium quondam Johannis (dg: fi) Zelen soen cum quibuscumque bonis eorum 

vel alterius eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 324r 15 vr 23-04-1406. 

Arnoldus Bruijstens ev Elizabeth dvw Henricus sDekens gaf uit aan Gerardus 

Lemkens soen van Eijndoven szvw voornoemde Henricus sDekens (1) de helft 

die aan hem behoort in een huis en schuur met ondergronden en aangelegen 

tuin van wijlen voornoemde Henricus, in Helmond, aan de straat gnd die 

Veestraet, tussen erfgoed van wijlen Hubertus van den Veehuze enerzijds en 

erfgoed van Henricus Scuerman anderzijds, (2) de helft die aan hem behoort 

in een tuin, gnd die Camphof, in Helmond, tussen kvw Johannes van der 

Moelen enerzijds en kinderen gnd Bonts Kijnderen anderzijds, {f.324v} (3) 

de helft die aan hem behoort in een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment 

die een zekere Emonda die in Vlierden woonde moest betalen aan wijlen 

voornoemde Henricus sDekens, gaande uit een erfgoed in Deurne, ter plaatse 

gnd Vlierden, welke cijns Johannes Coelen nu moet betalen, (4) 1/8 deel dat 

aan hem behoort in een hoeve gnd die Langdonc van wijlen voornoemde 

Henricus sDekens, in Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, en in het 

toebehoren, zowel binnen als buiten Mierlo gelegen; de uitgifte geschiedde 

voor de lasten die wijlen voornoemde Henricus sDekens eruit had en thans 

voor een n-erfcijns van 8½ Hollandse gulden die wijlen hr Willelmus graaf 

van Holland had laten slaan of de waarde, met Lichtmis te betalen. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Gerardus tot onderpand (5) 1/8 deel 

dat aan hem en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Henricus sDekens gekomen 

was na overlijden van de ouders van voornoemde Margareta in voornoemde 

hoeve met toebehoren. 

 

Arnoldus Bruijstens maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Henrici sDekens medietatem ad se spectantem in domo horreo cum 

suis fundis et orto sibi adiacente (dg: sitis) dicti quondam Henrici 

sitis in Helmont ad vicum dictum die Veestraet inter hereditatem quondam 

Huberti van den Veehuze ex uno et inter hereditatem Henrici Scuerman ex 

alio item medietatem ad se spectantem in quodam orto dicto die Camphof 

sito in Helmont inter hereditatem liberorum quondam Johannis van der 

Moelen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Bonts Kijnderen ex 

alio (dg: item in octava par) 

 

1184 f.324v. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 23-04-1406. 

 sexta post letare Jherusalem: vrijdag 26-03-1406. 

 

BP 1184 f 324v 01 vr 23-04-1406. 

item medietatem ad se spectantem in hereditario censu trium librarum 

communis pagamenti quem !quidam (dg: dictus) Emonda commorabatur! in 

Vlierden dicto quondam Henrico sDekens solvere tenebatur annuatim ex 

quadam hereditate sita in parrochia de Duerne ad locum dictum Vlierden et 

quem censum (dg: di) Johannes Coelen (dg: solvendum) nunc solvit et 

solvere tenetur atque octavam partem ad se spectantem in quodam manso cum 

(dg: universis) eius attinentiis dicto die Langdonc dicti quondam Henrici 

sDekens sito in parrochia de (dg: Helmont) #Mierle# ad locum dictum op 

tHout #atque in attinentiis dicti mansi singulis et universis tam infra 

(dg: ?eandem) parrochiam de Mierle quam extra eandem situatis ut dicebat 
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dedit ad hereditarium (dg: pac) censum Gerardo Lemkens soen van Eijndoven 

(dg: ab eo) genero prefati quondam Henrici sDekens ab eodem hereditarie 

possidendas pro oneribus que dictus quondam Henricus sDekens exinde 

solvere consuevit et tenebatur dandis et solvendis etc atque pro 

hereditario censu octo et dimidii Hollant gulden scilicet talium quos 

dominus quondam Willelmus defunctus pie memorie dominus et comes dum 

vixerit Hollandie fieri aut cudi fecerat vel valorem dando sibi ab alio 

purificationis (dg: et) ex premissis promittens super omnia #ratam 

servare# (dg: warandiam) pro premissis et aliam obligationem #ex parte 

sui# deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem octavam 

partem sibi et Margarete sue uxori filie dicti quondam Henrici sDekens de 

morte quondam (dg: Henr) patris et matris eiusdem Margarete succesione 

advolutam in predicto manso cum suis attinentiis ad pignus imposuit. 

Testes Jorden et Gheel datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324v 02 vr 23-04-1406. 

Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe droeg over aan Arnoldus zv Johannes 

Ghiben soen 400 nieuwe gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, aan hem beloofd door Willelmus Lobbe. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis de Erpe quadringentos novos aureos 

florenos communiter nuwe gulden vocatos scilicet novem denarios 

communiter boddreger vocatos vel X denarios communiter Vlemsche placken 

vocatos pro quolibet dictorum florenorum computato promissos sibi a 

Willelmo Lobbe prout in litteris legitime supportavit Arnoldo filio 

Johannis Ghiben soen cum litteris et jure. Testes Lucas predictus et 

Jacobus datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324v 03 vr 26-03-1406. 

Jkvr Jutta wv Johannes van Erpe droeg over aan voornoemde Arnoldus zv 

Johannes Ghiben soen, tbv het klooster van de Minderbroeders in Den Bosch, 

haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, gnd ten Elshoff, in 

Geffen, en uit goederen gnd ten Berghe, in Geffen, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes van Erpe gekocht had van hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Sic est portatum. 

Domicella Jutta relicta quondam Johannis de Erpe usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex bonis 

dictis ten Elshoff sitis in parrochia de Geffen et ex bonis dictis ten 

Berghe sitis in eadem parrochia et ex attinentiis eorundem bonorum 

universis quam paccionem dictus quondam Johannes de Erpe erga dominum 

Rijcoldum Koc militem emendo acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit dicto Arnoldo (dg: ad o) filio Johannis Ghiben soen ad opus 

conventus fratrum minorum in Busco cum litteris et jure et arrestadiis 

universis promittens super omnia ratam servare. Testes Lucas et Jacobus 

datum sexta post letare Jherusalem. 

 

BP 1184 f 324v 04 vr 23-04-1406. 

Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe deed tbv voornoemd klooster afstand 

van voornoemde pacht. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis de Erpe super predicta paccione et 

jure ad opus dicti conventus hereditarie renunciavit promittens super 

omnia ratam servare. Testes dictus Lucas et Jacobus datum sexta post 

octavas pasche. 

 

BP 1184 f 324v 05 vr 23-04-1406. 

Johannes van Achel en zijn vrouw Mechtildis, dvw Gerardus van Berze en wv 

Willelmus van den Hullen, droegen over aan Theodericus van Zonne ev 
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Weijndelmodis dvw voornoemde Willelmus van der Hullen het vruchtgebruik dat 

voornoemde Mechtildis heeft in (1) een huis en erf van wijlen voornoemde 

Willelmus, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van Henricus 

Zoenken en erfgoed van wijlen Johannes Spiker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Petrus Witmeri gruiter anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan het gemene water, (2) alle cijnzen, als wijlen 

voornoemde Willelmus die eruit had, (3) een b-erfcijns van 4 pond geld, met 

Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit 1½ morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd op ten Hoevel, tussen Henricus Ruver enerzijds en Henricus 

Lemmens anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Gerardus van Berze 

gekocht had van Jacobus zvw Stephanus Broecriemmeker, (4) een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (4a) een beemd, gnd die Tangherrijt, 1½ bunder groot, in Nuenen, ter 

plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd Boert, tussen Johannes Templer 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4b) een stuk land, ½ mud gerst 

groot, maat van Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd in den 

Passche, tussen Henricus Cuijlman enerzijds en wijlen Heijlwigis van Erpe 

anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus van der Hullen gekocht 

had van Johannes Moijart zvw Goeswinus Specht {f.325r}. 

 

{In de linker marge een verticale haal}. 

Duplicetur. Unam habebit magister Johannes de Best. 

Johannes de Achel maritus legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam 

Gerardi de Berze relicte quondam Willelmi van den Hullen et dicta 

Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Mechtildi 

competentem in (dg: hereditario censum!) domo et area #dicti quondam 

Willelmi# sita in Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem Henrici (dg: 

Zuenken) #Zoenken# et hereditatem quondam Johannis #Spiker# ex uno et 

inter hereditatem quondam Petri Witmeri grumellatoris ex alio tendente a 

dicto vico Orthensi retrorsum ad communem aquam ut dicebant atque (dg: v) 

in omnibus censibus #si# quos dictus quondam Willelmus exinde habuit 

solvendos atque usufructum dicte Mechtildi competentem in hereditario 

censu quatuor librarum monete (dg: quem) solvendo hereditarie Remigii 

confessoris ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in parrochia de Empel 

in loco dicto opten Hoevel inter hereditatem Henrici (dg: Ruv ex) Ruver 

ex uno et inter hereditatem Henrici Lemmens soen ex alio quem censum 

dictus quondam Gerardus de Berze erga Jacobum filium quondam Stephani 

Broecriemmeker emendo acquisierat prout in litteris atque usufructum 

dicte Mechtildi competentem in hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda #de et# ex quodam prato dicto die Tangherrijt unum et 

dimidium bonaria continente sito in parrochia de Nuenen in loco dicto 

Wetten ad locum dictum Boert inter hereditatem Johannis Templer ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque de et ex pecia terre dimidium modium 

ordei mensure de Nuenen in semine capiente sita in dicto loco Wetten 

vocato in loco dicto in den Passche inter hereditatem Henrici Cuijlman ex 

uno et inter hereditatem quondam Heijlwigis de Erpe ex alio quam 

paccionem dictus quondam Willelmus van der Hullen erga Johannem Moijart 

filium quondam Goeswini Specht emendo acquisierat prout in litteris 

 

1184 f.325r. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 23-04-1406. 

 sexta post misericordiam: vrijdag 30-04-1406. 

 secunda post dominicam misericordiam: maandag 26-04-1406. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 27-04-1406. 

 

BP 1184 f 325r 01 vr 23-04-1406. 

{In de linker marge van geheel de bladzijde een verticale haal}. 

legitime supportaverunt Theoderico de Zonne (dg: genero) tamquam marito 

legitimo Weijndelmodis sue uxoris filie quondam Willelmi van der Hullen 

predicti cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Jorden et Gheel datum sabbato post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 325r 02 vr 30-04-1406. 

Petrus Yoede zvw Petrus Yoede beloofde aan Gerardus Bathen soen 60 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde en 7 gulden, 36 plakken voor elk 

van die 7 gulden gerekend, met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 03-04-

1407) te betalen. Zou voornoemde Petrus binnen die termijn, binnen de stad 

Den Bosch, ten overstaan van twee poorters van Den Bosch, een brouwketel 

voor bier van voornoemde Gerardus afleveren, dan zal voornoemde Petrus van 

de betaling van voornoemde 60 Stramprooise gulden ontlast zijn. Zou echter 

in tussentijd de ketel door onachtzaamheid, onzorgvuldigheid of pech te 

gronde gaan of beschadigd raken, dan zal voornoemde Petrus dat voor 

voornoemde Gerardus herstellen, volgens besluit van 4 arbiters, door 

voornoemde Petrus en Gerardus uit te kiezen. 

 

(dg: Gerardus) Petrus Yoede filius quondam Petri Yoede promisit super 

omnia Gerardo Bathen soen LX Stramproetsche Gelre gulden vel valorem (dg: 

ad octavas festi pasche proxime futurum persolvendos) et septem gulden 

(dg: XXXVI) XXXVI gemeijn placken pro quolibet dictorum septem gulden 

computato ad octavas pasche proxime futuras persolvendos tali annexa 

conditione si dictus Petrus infra huiusmodi terminum solutionis 

deliberaverit #{in linker marge:} infra opidum de Busco# coram duobus 

opidanis opidi de Busco unum cacabum (dg: dicti Gerardi) quo braxari 

solet cervisia dictum vulgariter brouwe ketel ipsius Gerardi quod tunc 

dictus Petrus a solutione dictorum LX (dg: fr) Stramproetsche gulden erit 

quitus hoc adiuncto si dictus cacabus #(dg: ad f)# interim (dg: per 

periculum an) per negligentiam vel incuriam #vel infortunum# annullaretur 

vel pericularetur quod tunc dictus Petrus illud prefato Gerardo 

restaurabit ad decretum quatuor arbitrorum ab ipsis (dg: partibus) #Petro 

et Gerardo# eligendorum. Testes Johannes et Jacobus datum (dg: sabbato 

post) sexta post miam. 

 

BP 1184 f 325r 03 ma 26-04-1406. 

Willelmus van Dijechden en Johannes zvw Laurencius Peter Oers beloofden aan 

Henricus gnd Oden soen zvw Henricus 140 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Willelmus de Dijechden et Johannes filius quondam Laurencii Peter Oers 

promiserunt indivisi super omnia #Henrico dicto Oden soen filio quondam 

Henrici# C et XL novos florenos Gelrie videlicet IX boddreger X Vleems 

placken aut XIII aude Vleems groet pro quolibet floreno computato ad 

festum nativitatis Domini proxime futurum (dg: testes) persolvendos. 

Testes Dordrecht et Jacobus datum feria secunda post dominicam (dg: qua) 

miam. 

 

BP 1184 f 325r 04 ma 26-04-1406. 

Erenbertus zvw Henricus gnd Erenbrechts soen verkocht aan Gerardus zvw 

Nijcholaus Haghen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Nijcholaus gnd van den Broecke zvw Andreas gnd van Eirde beloofd had met 

Lichtmis op de na te noemen hofstad te leveren aan voornoemde Erenbertus, 

gaande uit (1) een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Scrivers 

Hoeve, tussen Nijcholaus zvw Willelmus gnd van Overacker enerzijds en 

Margareta wv Henricus zvw Godefridus gnd Nuwelaet van Hermalen anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes gnd die Bije en met het andere eind aan 

Gerardus gnd Nijsscart, met een weg die bij dit stuk beemd hoort, (2) een 

hofstad en een aangelegen stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Scrivers 

Hoeve, tussen voornoemde Margareta enerzijds en voornoemde Gerardus 

Nijsscart anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Margareta en 

met het andere eind aan een gemene weg, welk stuk beemd met weg, hofstad en 
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stuk land voornoemde Nijcholaus in pacht verkregen had voor 3 oude groten 

Tournoois die jaarlijks eruit gaan en voor voornoemde pacht. 

 

Solvit. 

Erenbertus filius quondam Henrici dicti Erenbrechts soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis (dg: solvendam) 

quam Nijcholaus dictus van den Broecke filius quondam (dg: d) Andree 

dicti !dicti de Eirde promisit se daturum et soluturum dicto Erenberto 

hereditarie purificationis et supra domistadium infrascriptum 

deliberaturum ex pecia prati sita in parrochia de Scijnle in loco dicto 

Scrivers Hoeve inter hereditatem Nijcholai filii quondam Willelmi dicti 

de Overacker ex uno et inter hereditatem Margarete relicte quondam 

Henrici filii quondam Godefridi dicti Nuwelaet de Hermalen ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti die Bije et cum 

reliquo fine ad hereditatem Gerardi dicti (dg: Nij) Nijsscart cum via ad 

dictam peciam prati de jure spectante atque ex domistadio et pecia terre 

sibi adiacente sitis in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

dicte Margarete ex uno latere et inter hereditatem dicti Gerardi 

Nijsscart ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicte Margarete et 

cum reliquo fine ad communem plateam quos peciam prati cum dicta via 

domistadium et peciam (dg: prati) terre antedictus Nijcholaus pro tribus 

grossis antiquis Turonensibus annuatim exinde de jure solvendis et pro 

dicta paccione (dg: erga dictum Erenbertum) ad pactum acquisierat prout 

in litteris hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai Haghen 

supportavit simul cum dictis litteris et jure promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dordrecht et Gheel datum feria secunda post (dg: voce) miam. 

 

BP 1184 f 325r 05 di 27-04-1406. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer droeg over aan Eustatius van 

Hedichuzen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, zijn deel in (1) een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit de 

helft van een hoeve, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonc, welke cijns 

Johannes zvw Rodolphus Koijt gekocht had van Everardus Rover van Mordrecht, 

(2) 10 roeden land van de gemeint van de villa van Helvoirt, ter plaatse 

gnd Leendonc, voor de deur van Johannes Koijte zvw Rodolphus Koijte, welke 

10 roeden voornoemde Johannes verworven had van de villa van Helvoirt. 

 

Willelmus Loijer filius quondam Willelmi Loijer totam partem et omne jus 

sibi competentes in hereditario censu trium librarum monete solvendo 

hereditarie Lamberti martiris ex medietate mansi siti in parrochia de 

Helvoert ad locum dictum Leendonc quem censum Johannes filius quondam 

Rodolphi Koijt erga Everardum Rover de Mordrecht emendo acquisierat prout 

in litteris (dg: hereditarie supportavit) atque in X virgatis terre 

communitatis ville de Helvoert sitis ad locum dictum Leendonc ante januam 

Johannis Koijte filii quondam Rodolphi Koijte quas X virgatas terre 

dictus Johannes erga villam de Helvoert predictam acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: dicte mense a) Eustatio de Hedichuzen ad 

opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui (dg: 

deponere) et suorum heredum deponere. Testes Johannes et Gheel datum 

tercia post miam. 

 

BP 1184 f 325r 06 di 27-04-1406. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo verkocht aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 5 morgen land, ter plaatse gnd Oetheren, tussen wijlen Arnoldus 

Berwout enerzijds en een kamp gnd Cruijscamp anderzijds. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle quinque jugera terre sita in (dg: 

parrochia) loco dicto Oetheren inter hereditatem quondam Arnoldi Berwout 

ex uno et inter campum dictum Cruijscamp ex alio in ea quantitate qua 
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ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Dicbier filio 

Godefridi promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Johannes et Gheel datum tercia post miam. 

 

BP 1184 f 325r 07 di 27-04-1406. 

Willelmus van Dijechden deed tbv Godefridus Hoijer afstand van een hoeve, 

behorend aan Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke, in Rosmalen. 

Voornoemde Willelmus zal nimmer recht halen op voornoemde hoeve mbv 

brieven, beloften en bezwaringen aan hem gedaan door voornoemde Henricus 

van Beke, maar mbt andere goederen van voornoemde Henricus blijven zijn 

brieven van kracht. De brief overhandigen aan Godefridus Hoijer. 

 

Willelmus de Dijechden super quodam manso ad Henricum de Beke filium 

Arnoldi de Beke spectante sito in parrochia de Roesmalen atque super 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis et super jure ad opus 

Godefridi Hoijer hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse numquam jus 

petet monebit aut assequetur ad et supra predictum mansum cum suis 

attinentiis mediantibus quibuscumque litteris promissionibus (dg: sibi) 

et obligationibus sibi per predictum Henricum de Beke datis promissis et 

factis a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem salvo dicto 

Willelmo suis (dg: ji) litteris quo ad alia bona dicti Henrici habita et 

habenda in suo vigore permansuris. Testes Gheel et Jacobus datum tercia 

post miam. (dg: tradatur mihi et non alteri). Tradatur Godefrido Hoijer. 

 

1184 f.325v. 

 sabbato post octavas pasche: zaterdag 24-04-1406. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 27-04-1406. 

 

BP 1184 f 325v 01 za 24-04-1406. 

Judocus Bruijstens droeg over aan Johannes Wijtfen van Scijnle een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, aan hem 

overgedragen door Walterus nzvw Walterus van Hijntham. 

 

{Aan het begin van deze bladzijde vervolg van de verticale haal, naast 

onbeschreven ruimte}. Solvit. 

Judocus Bruijstens hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis supportatum sibi a Waltero filio 

naturali quondam Walteri de Hijntham prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Wijtfen de Scijnle cum litteris et jure promittens 

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

deponere. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post (dg: miam) octavas 

pasche. 

 

BP 1184 f 325v 02 di 27-04-1406. 
Jacobus† van Uden (*) Elizabeth 

1. mr Jacobus van Uden. 

2. Engbertus† Ludinc bv mr Jacobus (*) Mechtildis 

a. Johannes. 

3. Elizabeth (*) Johannes Cnode (BP 1184 f 325v 05). 

Destijds had mr Jacobus zvw Jacobus van Uden tbv zijn broer Engbertus 

Ludinc afstand8 gedaan van (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen een straatje dat loopt van de Kerkstraat naar de 

Hinthamerstraat enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Leijdecker 

anderzijds, (2) 2 kamers met ondergrond, gelegen achter voornoemd huis en 

erf. Elizabeth wv voornoemde Jacobus van Uden, Mechtildis wv voornoemde 

Engbertus Ludinc zv voornoemde Elizabeth en wijlen Jacobus, en Johannes zv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Engbertus Ludinc droegen thans over aan 

Gerongius van den Bosch voornoemde brief met het recht dat behoort aan 

voornoemde Engbertus Ludinc in het voornoemde. Voornoemde Gerongius 

                         
8 Zie ← BP 1179 p 396v 01 za 31-08-1392, afstand doen van dit huis, erf en kamers; Johannes 
van Wuest bezat toen dit huis, erf en kamers. 
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verklaarde dat hiermee mr Jacobus van Uden zvw voornoemde Jacobus van Uden 

afstand van het voornoemde heeft gedaan en voldaan heeft aan de belofte, 

gedaan aan Johannes Wuest voor voornoemde Jacobus zvw voornoemde Jacobus, 

voor zover het betreft de persoon van mr Jacobus zvw Jacobus van Uden en 

niemand anders. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum magister Jacobus filius quondam Jacobi de 

Uden super domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter quendam 

viculum (dg: ex) tendentem a dicto vico ecclesie (dg: inter here) versus 

vicum Hijnthamensem ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Leijdecker ex alio atque super duabus cameris et earum fundis retro 

predictam domum et aream situatis ad opus Engberti Ludinc sui fratris 

hereditarie renunciasset prout in litteris constituti Elizabeth relicta 

dicti quondam Jacobi de Uden Mechtildis relicta dicti quondam Engberti 

Ludinc filii dictorum Elizabeth et quondam Jacobi cum tutore et Johannes 

filius dictorum Mechtildis et quondam Engberti Ludinc (dg: partem et jus 

que) antedictas litteras simul cum toto jure quod dicto Engberto Ludinc 

in premissis competebat hereditarie supportaverunt (dg: Gerardo) Gerongio 

van den Bosch promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Engberti Ludinc et suorum heredum deponere et hiis 

mediantibus dictus Gerongius palam recognovit quod (dg: sibi satisfactum 

e) magister Jacobus de Uden (dg: sufficienter renunciavit) filius quondam 

Jacobi de Uden predicti (dg: s) renunciavit super premissis et satisfecit 

de promissione facta Johanni Wuest (dg: de do prom) pro Jacobo predicto 

filio dicti quondam Jacobi predicti in quantum huiusmodi premissio 

dumtaxat concernit et tangit personam ipsius #magistri# Jacobi filii 

quondam Jacobi de Uden et nullum alterum. Testes Gheel et Jacobus datum 

tercia post miam. 

 

BP 1184 f 325v 03 di 27-04-1406. 

(dg: et fiet). 

 

BP 1184 f 325v 04 di 27-04-1406. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “mr Jacobus van Uden” en 

Gerongius van den Bosch beloofde de brief, zo nodig, te overhandigen aan 

voornoemde Elizabeth, Mechtildis en Johannes of aan een van hen. 

 

Duplicetur. 

Et fiet vidimus de littera incipiente magister Jacobus de Uden (dg: fi) 

et Gerongius van den Bosch promisit super omnia tradere Elizabeth 

Mechtildi et Johanni predictis seu eorum alteri ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 325v 05 di 27-04-1406. 

Ywanus Stierken, Henricus Dicbier zv Godefridus, Arnoldus Stamellart van 

Uden, Johannes van Best, Leonius van Erp zvw Petrus, Bartholomeus 

Spijerinc, Anselmus zvw Goeswinus van Best, Walterus Bac zvw Amelius van 

Bardwijc, Godefridus Hoijer en Engbertus Ludinc zv Nijcholaus gnd Coel 

Roelen soen beloofden dat, ingeval het 1/3 deel dat aan Elizabeth dvw 

Jacobus van Uden gekomen was na overlijden van haar voornoemde vader 

Jacobus resp. dat aan haar zal komen na overlijden van haar moeder 

Elizabeth wv voornoemde Jacobus, in voornoemde goederen, door voornoemde 

Elizabeth dvw Jacobus danwel door haar erfgenamen zou worden uitgewonnen 

van voornoemde Gerongius als degene die de belofte heeft van dat 1/3 deel 

van wijlen Johannes Wuest of zijn erfgenamen, dat dan {f.326r} voornoemde 

schuldenaren voor dat 1/3 deel zullen betalen aan voornoemde Gerongius 200 

Hollandse gulden of de waarde, te weten 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 

Hollandse gulden gerekend. Zouden voornoemde Elizabeth dvw Jacobus van Uden 

en haar man Johannes Cnode voornoemde Gerongius in voornoemd 1/3 deel 
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vesten, of zou later de brief gevonden worden, waarin voornoemde Johannes 

en Elizabeth dvw Jacobus van Uden of een van hen beiden afstand heeft 

gedaan van voornoemd huis, erf en kamers, en zou dan die brief overgedragen 

zijn aan voornoemde Gerongius of aan een ander namens hem, dan zullen 

voornoemde schuldenaren van de belofte van vandaag ontlast zijn. 

 

Duplicetur. 

Ywanus Stierken Henricus Dicbier filius Godefridi Arnoldus Stamellart de 

Uden Johannes de Best Leonius de Erp filius quondam Petri Bartholomeus 

Spijerinc Anselmus filius quondam Goeswini de Best Walterus Bac filius 

quondam Amelii de Bardwijc Godefridus Hoijer et Engbertus Ludinc filius 

Nijcholai dicti Coel Roelen soen promiserunt indivisi super omnia si 

tercia pars que Elizabeth filie quondam Jacobi de Uden de morte #dicti# 

quondam #Jacobi# (dg: parentum eiusdem !eiusdem Elizabeth successione) 

eius patris successione est advoluta et post mortem Elizabeth (dg: re) 

sue matris relicte eiusdem quondam Jacobi successione est advolvenda in 

premissis per ipsam Elizabeth filiam dicti quondam Jacobi vel per aliam 

personam causam vel potestatem ab ipsa Elizabeth habentem vel habituram 

vel per heredes eiusdem Elizabeth filie dicti quondam Jacobi vel eorum 

alterum via juris evinceretur (dg: quod tunc dicti debitores pro 

huiusmodi tercia parte dabunt Gerongio alicui) #Gerongio predicto 

tamquam# persone (dg: tam) causam vel promissionem de huiusmodi tercia 

parte a (dg: pref) Johanne quondam Wuest vel eius heredibus quod tunc 

 

1184 f.326r. 

 anno CCCCmo sexto mensis aprilis die XXVII: dinsdag 27-04-1406. 

 quarta post misericordiam: woensdag 28-04-1406. 

 quinta post misericordiam: donderdag 29-04-1406. 

 

BP 1184 f 326r 01 di 27-04-1406. 

dicti debitores pro huiusmodi tercia parte dabunt et solvent dicto 

Gerongio pro huiusmodi tercia parte ducentos Hollant gulden (dg: s) vel 

valorem scilicet uno Engels nobel vel valorem pro tribus Hollant gulden 

computato hoc adiuncto quod si dicta Elizabeth #filia quondam Jacobi de 

Uden et Johannes Cnode# (dg: et #Johannes#) eius (dg: pro tempore) 

maritus (dg: quem habuerit pro tempore) ipsum Gerongium in huiusmodi 

tercia parte predicta firmaverint (dg: quod #ex#-tunc deinceps di) aut si 

depost inveniretur littera in qua ipsi #Johannes et# Elizabeth filia 

quondam Jacobi de Uden #vel eorum alter# renunciaverit super domo area et 

cameris predictis (dg: quod tunc) et ipsa littera ipsi Gerongio aut 

alteri persone ad opus eius supportata fuerit quod extunc deinceps dicti 

debitores (dg: ab huiusmodi) a presenti promissione erunt quiti. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 326r 02 di 27-04-1406. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden herriep elk testament door haar gemaakt. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Egidius van Gheel, Jacobus van 

Vladeracken, Arnoldus zv voornoemde Egidius, Willelmus van Dijechden en 

Petrus Goeswijns soen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden omne testamentum prius ab ipsa 

factum revocavit. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis aprilis die 

XXVII hora completorum presentibus Egidio de Gheel Jacobo de Vladeracken 

Arnoldo filio dicti Egidii Willelmo de Dijechden et Petro Goeswijns soen. 

 

BP 1184 f 326r 03 wo 28-04-1406. 

Rutgherus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven kanunnik in 

Oirschot, Arnoldus Bac, Johannes van den Bosch, Henricus van Audenhoven zvw 

Johannes Lijerinc van Straten en Goeswinus zvw Alardus Wuest van den 

Roetelen beloofden aan Gerardus Bathen soen 233 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 
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en 12 gemene plakken met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te 

betalen. 

 

#(dg: Joh)# Rutgherus filius #quondam# Henrici filii naturalis quondam 

domini Godefridi de Audenhoven olim canonici in Oerscot Arnoldus Bac 

Johannes van den Bosch Henricus van Audenhoven filius quondam Johannis 

Lijerinc van Straten et Goeswinus filius (dg: Al) quondam Alardi Wuest 

van den Roetelen promiserunt indivisi super omnia Gerardo Bathen soen CC 

(dg: novos) et XXXIII novos aureos florenos Gelrie videlicet IX boddreger 

X Vlems placken aut XIII aude Vlems grossos pro quolibet floreno 

computato et XII (dg: pl) gemeijn placken (dg: ad) Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Lu et Jacobus datum quarta post miam. 

 

BP 1184 f 326r 04 wo 28-04-1406. 

De vier eersten zullen de vijfde schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primi quatuor observabunt quintum indempnem. Testes datum supra. Scabini 

noluerunt. 

 

BP 1184 f 326r 05 wo 28-04-1406. 

Voornoemde Rutgherus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven 

kanunnik in Oirschot beloofde aan mr Johannes van Best 24 Gelderse gulden, 

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

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. De brief overhandigen aan Jacobus 

van Vladeracken. 

 

Dictus Rutgherus promisit #super omnia# magistro Johanni de Best XXIIII 

florenos Gelrie IX boddreger vel X Vlems placken pro floreno computato ad 

festum nativitatis Domini !persolvendos. Testes datum supra. Tradatur 

Jacobo de Vladeracken. 

 

BP 1184 f 326r 06 wo 28-04-1406. 

Henricus Venbosch zv Hermannus Venbosch, Jacobus Govij en zijn broer 

Martinus Govij beloofden aan voornoemde Gerardus Baten soen 166 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaame plakken of 13 oude Vlaamse groten 

voor 1 gulden gerekend, en 24 gemene plakken met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1406) te betalen. 

 

Henricus Venbosch filius Hermanni Venbosch Jacobus Govij et Martinus 

Govij eius frater promiserunt indivisi super omnia dicto Gerardo Baten 

soen C LXVI novos florenos Gelrie videlicet IX boddreger (dg: IX) X Vlems 

placken seu XIII aude Vleems groet pro floreno computato (dg: Remig) et 

XXIIII (dg: p) gemeijn placken Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 326r 07 wo 28-04-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. Scabiini 

noluerunt. 

 

BP 1184 f 326r 08 wo 28-04-1406. 

Marselius van Eerde beloofde aan voornoemde Henricus Venbosch 33 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamse groten 

voor 1 gulden gerekend, en 12 gemene plakken met Hemelvaart (zo 15-08-1406) 

aanstaande te betalen. 

 

Marselius de Eerde promisit super omnia dicto Henrico Venbosch XXXIII 

novos florenos Gelrie videlicet IX boddreger X Vleems placken vel XIII 
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aude Vleems grossos pro floreno computato (dg: purificationis proxime 

futurum persolvendos testes datum supra ass) et XII (dg: pl) gemeijn 

placken assumptionis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 326r 09 wo 28-04-1406. 

Engbertus die Haen, Arnoldus Bac, Rutgherus zvw Henricus nzvw hr Godefridus 

van Audenhoven eertijds kanunnik in Oirschot en Henricus Venbosch zv 

Hermannus beloofden aan Gerardus Bathen soen 100 Gelderse gulden, 9 

botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

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

 

#(dg: Engelb)# Engbertus die Haen Arnoldus Bac Rutgherus filius quondam 

Henrici filii (dg: q) naturalis (dg: q) domini quondam Godefridi de 

Audenhoven olim canonici in Oerscot #et# Henricus Venbosch filius 

Hermanni promiserunt indivisi super omnia Gerardo Bathen soen centum 

florenos Gelrie videlicet IX boddreger X Vlems placken vel XIII aude 

Vleems pro floreno computato Remigii proxime futurum. !Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 326r 10 do 29-04-1406. 

Margareta dvw Johannes van Kessel wv Johannes van Huemen, Zensa dv 

voornoemde Margareta en wijlen Johannes van Huemen en Gerardus Martens soen 

van Alfen ev Heijlwigis dv voornoemde Margareta en wijlen Johannes van 

Huemen verkochten aan Johannes zvw voornoemde Johannes van Kessel ¼ deel 

dat aan hen behoort in een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, welke 

pacht Johannes Roetart en Johannes zv Johannes Meijelsvoert beloofd hadden 

aan voornoemde Johannes van Kessel en Baudewinus zv Nijcholaus van den 

Water, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van alle erfgoederen, 

die wijlen Baudewinus van den Water en wijlen zijn vrouw Heijlwigis onder 

de parochie van Boxtel en de dingbank van Liemde hadden liggen, waarin zij 

waren overleden. 

 

Margareta filia quondam Johannis de Kessel relicta quondam Johannis de 

Huemen Zensa filia dictorum Margarete et quondam Johannis de Huemen cum 

tutore et Gerardus Martens soen van Alfen maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie dictorum Margarete et quondam Johannis de 

Huemen quartam partem ad ipsos spectantem in hereditaria paccone trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem Johannes 

Roetart et Johannes filius Johannis Meijelsvoert promiserant se daturos 

et soluturos dicto Johanni de Kessel et Baudewino filio Nijcholai van den 

Water hereditarie purificationis ex medietate omnium et singularum 

hereditatum (dg: quam) quas Baudewinus (dg: f) quondam van den Water et 

Heijlwigis eius quondam uxor infra parrochiam de Bucstel et 

jurisdictionem de Lijemde habuerunt situatas et in quibus ipsi 

decesserunt prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni filio dicto 

quondam Johannis de Kessel #supportaverunt# cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum 

deponere. Testes Jorden et Gheel datum quinta post miam. 

 

1184 f.326v. 

 quinta post misericordiam: donderdag 29-04-1406. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 01-07-1406. 

 

BP 1184 f 326v 01 do 29-04-1406. 

Johannes die Meijer ev Elizabeth dvw Johannes Heijlen soen verkocht aan 

Walterus van den Passe, tbv hem, zijn moeder Jutta wv Petrus van den Passe 

en andere kv voornoemde Jutta en wijlen Petrus, de helft van alle goederen 

die aan voornoemde Johannes en Elizabeth gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Elizabeth. De brief aan hem overhandigen of aan 
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Walterus Brekelman. 

 

Solvit. 

Johannes die Meijer maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Heijlen soen medietatem omnium bonorum hereditariorum 

dictis #{in linker magre:} Johanni et# Elizabeth (dg: de morte q) seu 

eorum alteri de morte quondam parentum eiusdem Elizabeth successione 

advolutorum hereditarie vendidit Waltero van den Passe ad opus sui et ad 

opus Jutte sue matris relicte quondam Petri van den Passe et ad opus 

aliorum liberorum dictorum Jutte et quondam #Petri# (dg: Johannis) 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: Jorden) Dordrecht et Jorden datum quinta post miam. 

iTradatur sibi vel Waltero Brekelman. 

 

BP 1184 f 326v 02 do 29-04-1406. 

Destijds had Henricus zvw Henricus van Uden de jongere gerechtelijk gekocht 

van Godefridus Ketellere als gemachtigde van hr Theodericus Raet priester 

alle goederen van Gerardus van Berkel, die hij thans heeft en later zal 

hebben. Vervolgens had voornoemde Henricus zvw Henricus van Uden die 

goederen overgedragen aan Johannes Cnoep, tbv Nijcholaus zv voornoemde 

Gerardus van Berkel. Voornoemde Nijcholaus droeg over aan Hermannus zv 

Hermannus Oden soen een voorhuis met ondergrond, tuin en achterhuis met 

ondergrond, eertijds van Gerardus van Berkel, in Den Boosch, aan de dijk 

van de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Eijcke de 

oudere enerzijds en erfgoed van Henricus Rijt, met een weg ertussen, 

anderzijds, welk voorhuis, tuin en achterhuis reiken vanaf de Vughterstraat 

tot aan het gemene water, welke huizen met ondergronden, tuin en recht de 

weg te mogen gebruiken voornoemde Hermannus gekocht had van voornoemde 

Gerardus van Berkel. Voor voornoemde Nijcholaus, in de plaats van zijn 

vader, gereserveerd de voorwaarden en het recht dat voornoemde Gerardus in 

het voornoemde had gereserveerd volgens inhoud van de brief. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Henrici de Uden 

#junioris# omnia bona Gerardi de Berkel ab eodem Gerardo ad presens 

habita et inposterum ab eo habenda et acquirenda erga Godefridum 

Ketellere tamquam potentem factum a domino Theoderico Raet presbitro per 

judicem mediante sententia scabinorum emendo acquisuisset prout in 

litteris et cum deinde dictus Henricus (dg: de) filius quondam Henrici de 

Uden predicta bona omnia hereditarie supportasset Johanni Cnoep ad opus 

Nijcholai filii dicti Gerardi de Berkel prout in litteris quas litteras 

vidimus etc constitutus dictus Nijcholaus domum (dg: posteriorem) 

#anteriorem# cum suo fundo #{in linker marge:} ortum# ac domum 

posteriorem cum suo fundo (dg: si) dudum Gerardi de Berkel sitos in Busco 

ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem quondam Johannis de Eijcke 

senioris ex uno et inter hereditatem Henrici Rijt (dg: ex alio tendentes) 

quadam via interiacente ex alio (dg: et tendentes a communi) qui domus 

anterior ortus et domus posterior et via tendunt a vico Vuchtensi ad 

communem aquam quos domos cum suis fundis ortum ac (dg: v) jus utendi 

dicta via (dg: d) Hermannus filius Hermanni (dg: Uden) Oden soen erga 

dictum Gerardum de Berkel emendo acquisierat prout in litteris in omnibus 

modo et forma quibus dictus Hermannus dictos domos ortum et jus utendi 

dicta via erga ipsum Gerardum de Berkel acquisierat et prout littere 

scabinales de Busco desuper confecte continent hereditarie supportavit 

Hermanno predicto (dg: promittens supportavit cum litteris) promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvis 

dicto (dg: Ge) Nijcholao (dg: ex et in loco d conditionibus et jure) in 

loco sui patris (dg: ex una parte) conditionibus et jure quas dictus 

Gerardus in premissis reservabat juxta continentiam litterarum inde 

confectarum. Testes Johannes et Gheel datum supra. 
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BP 1184 f 326v 03 do 29-04-1406. 

Jutta dvw Johannes Tijmmerman verkocht aan Lambertus van Gherwen de helft 

die aan haar behoort in 2 stukjes beemd, tezamen iets groter dan 1 dagmaat, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, (1) tussen erfgoed gnd die Stert 

enerzijds en Rodolphus Jannes soen anderzijds, (2) naast Jordanus van 

Herende, van welke 2 stukjes de andere helft behoort aan Arnoldus Eghen. 

 

Solvit VI grossos. 

Jutta filia quondam Johannis Tijmmerman cum tutore (dg: que) medietatem 

ad ipsam spectantem in (dg: una diurnata prati vel circiter sita in 

particula prati sita in paro) #in duabus particulis# prati unam diurnatam 

prati et modicum plus simul continentibus sitis in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum Delscot quarum una inter hereditatem dictam die Stert ex 

uno et inter hereditatem Rodolphi (dg: Jannes) Jannes soen ex alio et 

altera juxta (verbeterd uit: inter) hereditatem (dg: h) Jordani van 

Herende (dg: ex uno et) #site sunt# de quibus duabus particulis prati 

reliqua medietas ad Arnoldum Eghen pertinere dinoscitur (dg: ut dic) in 

ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Lamberto de Gherwen promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 326v 04 do 29-04-1406. 

Henricus van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Eijnde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 326v 05 do 01-07-1406. 

Arnoldus Eghen zvw Arnoldus Eghen vernaderde in afwezigheid van voornoemde 

Lambertus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus Eghen filius quondam Arnoldi Eghen in absentia dicti Lamberti 

prebuit. Testes Jor et Gheel datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1184 f 326v 06 do 29-04-1406. 

Baudewinus van Rijswijc beloofde aan Arnoldus van Gewanden 31 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Baudewinus van Rijswijc promisit super omnia (dg: J-) Arnoldo van 

Gewanden XXXI gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 326v 07 do 29-04-1406. 

Elizabeth dv Johannes zvw Johannes Lodewijchs soen droeg over aan Jacobus 

van Berge haar deel in 2 kamers met ondergrond van wijlen Theodericus zvw 

Martinus van Meghen, in Den Bosch aan de straat gnd Huls, tussen een weg 

enerzijds en erfgoed van Everardus van Bruggen anderzijds. 

 

Solvit. 

(dg: Agnes filia quondam Johannis filii quondam Johannis) Elizabeth filia 

(dg: quo) Johannis filii quondam Johannis Lodewijchs soen cum tutore 

totam partem et omne jus sibi competentes in duabus cameris cum suo fundo 

quondam Theoderici filii quondam Martini de Meghen sitis in Busco ad 

vicum dictum Huls inter (dg: coi) quandam viam ex uno et inter 

hereditatem Everardi van Bruggen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo van Berge promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 326v 08 do 29-04-1406. 

Johannes zvw Johannes Lodewijchs soen en zijn zoon Johannes beloofden aan 
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Jacobus van den Berghe dat Goeswinus, Belia en Metta, kvw Willelmus 

Goeswijns soen, nimmer rechten op het voormnoemde zullen doen geldem. 

 

Solvit. 

(dg: insuper) Johannes filius quondam Johannis Lodewijchs soen et 

Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia (dg: Johanni) 

Jacobo van den Berghe quod ipsi #Goeswinum Beliam et Mettam# (dg: 

quoscumque) liberos quondam Willelmi Goeswijns soen perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 326v 09 do 29-04-1406. 

Laurencius zv Jacobus Vos droeg over aan Laurencius Vrieze ev Elizabeth sv 

Delija dvw Henricus van den Teijnden en aan Laurencius, Elizabeth en 

Margareta, wettige kvw Margareta svw voornoemde Delija zijn vruchtgebruik 

in (1) de helft die aan erfg vw voornoemde Delija gekomen was na overlijden 

van voornoemde Delija, in een huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Spiker, met een weg ertussen, 

enerzijds en erfgoed van wijlen Jacobus Stevens anderzijds, (2) de helft 

die aan erfg vw Delija dvw Henricus van den Teijnden gekomen was na 

overlijden van voornoemde Delija, in een beemdje, buiten de landweer van 

Hintham, naast erfgoed van Johannes van Zoemeren, (3) alle 

gebruiksvoorwerpen en huisraad die aan voornoemde {f.327r} erfgenamen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Delija. De brief overhandigen 

aan Laurencius Vos. 

 

Solvit. 

Laurencius filius Jacobi Vos usufructum sibi competentem in (dg: domo et 

a) medietate que heredibus quondam Delije filie quondam Henrici van den 

Teijnden per mortem eiusdem Delije successione est advoluta in domo et 

area sita in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis 

Spiker quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi 

Stevens ex alio atque (dg: in me) usufructum sibi competentem in 

medietate que heredibus predictis de morte dicte Delije successione est 

advoluta in quodam pratulo sito (dg: ante) extra munimen de Hijnthem 

juxta hereditatem Johannis de Zoemeren (dg: ex uno et inter) atque 

usufructum sibi competentem in omnibus utensilibus et domiciliis que 

dictis 

 

1184 f.327r. 

 quinta post misericordiam: donderdag 29-04-1406. 

 sexta post misericordiam: vrijdag 30-04-1406. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 21-05-1406. 

 

BP 1184 f 327r 01 do 29-04-1406. 

heredibus per mortem dicte Delije successione sunt advoluta ut dicebat 

legitime supportavit Laurencio (dg: ta) Vrieze tamquam marito legitimo 

Elizabeth sue uxoris sororis olim dicte Delije Laurencio Elizabeth et 

Margarete liberis legitimis quondam Margarete sororis dicte quondam 

Delije promittens super omnia ratam servare. Testes (dg: G) Lu et Gheel 

datum quinta post miam. Tradatur Laurencio Vos. 

 

BP 1184 f 327r 02 vr 30-04-1406. 

Voornoemde Laurencius Vrieze, Laurencius, Elizabeth en Margareta, kvw 

voornoemde Margareta, verkochten aan Laurencius zv Jacobus Vos voornoemde 

helft van het huis en erf, de helft van de beemd en de gebruiksvoorwerpen 

en huisraad. 

 

{Verticale haal in linker marge naast 02 en 03}. 

Dicti Laurencius Vrieze Laurencius Elizabeth et Margareta liberi dicte 

quondam Margarete cum tutore dictam medietatem domus et aree ac 
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medietatem prati atque utensilia et domicilia predictas hereditarie 

vendiderunt Laurencio filio Jacobi Vos promittentes cum tutore indivisi 

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

Lu et Jacobus datum sexta post miam. 

 

BP 1184 f 327r 03 vr 21-05-1406. 

Voornoemde Laurencius zv Jacobus Vos verkocht aan Franco Post een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst 

over een jaar (vr 24-06-1407), gaande uit de helft van voornoemd huis en 

erf; geheel het huis was al belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 10 schelling. 

 

Dictus Laurencius filius Jacobi Vos hereditarie vendidit Franconi Post 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis et pro primo termino a Johannis proxime futuro ultra annum ex 

medietate domus et aree predicte promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu X solidorum ex dicta integra domo et area prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum (dg: sexta 

post vocem) in crastino ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 327r 04 do 29-04-1406. 

Arnoldus Mersman verhuurde aan Rutgherus Mersman, Gerisius Vilt, Johannes 

Nellen en Arnoldus Zanders soen een kamp heideland, in Oss, ter plaatse gnd 

Delscot, tussen Johannes van den Graft enerzijds en Gerardus Yoede 

anderzijds, voor een periode van 9 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(wo 11-11-1405), per jaar voor 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. De huurders mogen in het kamp geen turf uitgraven. 

Alleen te gebruiken voor het maaien van heide en het weiden of voeden van 

beesten. De huurders zullen het eerste jaar de randen, gnd walle, van het 

kamp ophogen met één kluit, gnd rossche, lands en die met zand effenen. 

Alleen een brief voor Arnoldus. 

 

-. 

Arnoldus Mersman quendam campum terre mericalis situm in parrochia de Os 

ad locum dictum Delscot inter hereditatem Johannis van den Graft ex uno 

et inter hereditatem Gerardi Yoede ex alio ut dicebat locavit Rutghero 

Mersman Gerisio Vilt Johanni Nellen et Arnoldo Zanders soen ab eisdem ad 

spacium novem annorum festum Martini proxime (dg: fut) preteritum sine 

medio sequentium possidendum quolibet dictorum IX annorum pro duobus 

modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab aliis quolibet dictorum 

IX annorum purificationis et in Busco tradendis (dg: promittens super 

omnia ratam servare et obligationem aliam deponere et alii) hoc adiuncto 

quod dicti conductores non effodient nec (dg: e) evellent #cespites# in 

campo predicto dicto spacio pendente sed tantummodo utenter ipso campo 

videlicet mericam metende! ac (dg: suas) bestias in eodem depascendo vel 

nutriendo item quod ipsi (dg: quolibet) #primo anno# dictorum novem 

annorum margines dictas walle (dg: foss) campi predicti altabunt 

#undique# uno globo dicto rossche terre et (dg: il) illos arena 

adimplebunt et planabunt et secundum istas conditiones promisit warandiam 

et aliam obligationem deponere et alii indivisi super omnia 

repromiserunt. Testes Jor et Gheel datum quinta post miam. Erit tantum 

una pro Ar. 

 

BP 1184 f 327r 05 do 29-04-1406. 

Johannes van Beversluijs verkocht aan Rodolphus Rover zvw Ghibo van den 

Broec een stukje land, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Nijcholaus Snijder enerzijds en Arnoldus Eghen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg. {Niet afgewerkt contract}. 
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-. 

Johannes van Beversluijs particulam terre sitam in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum Delscot inter hereditatem Nijcholai Snijder ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Eghen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem viam ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho Rover filio 

quondam Ghibonis van den Broec promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. 

 

BP 1184 f 327r 06 do 29-04-1406. 

Arnoldus Beijs verkocht aan Johannes Boen zvw Johannes Boen de helft die 

aan hem behoort in 4 stukken land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1) 

tussen Johannes Meijer enerzijds en hr Johannes van den Venne en zijn 

medeërfgenamen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan erfgoed behorend aan een altaar in de kerk van 

Oisterwijk, (2) tussen Godefridus Poijnenborch enerzijds en Arnoldus 
?Heinrichs anderzijds, (3) gnd die Mijdacker, tussen Luijtgardis van den 

Eijnde en haar kinderen enerzijds en Johannes Beer, wijlen Johannes van den 

Kijnder en Walterus van den Nuwenhuijs anderzijds, (4) gnd die Hoechbocht, 

tussen Elizabeth van den Venne en haar kinderen enerzijds en Lambertus van 

Luijssel anderzijds. 

 

Solvit VII placken. 

Arnoldus Beijs (dg: he) #medietatem ad se spectantem in# quatuor peciis 

terre sitis in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver quarum una 

inter hereditatem Johannis Meijer ex uno et inter hereditatem (dg: qui) 

domini Johannis van den Venne et suorum #co#-heredum ex alio (dg: alt) 

tendens cum uno fine ad communem viam et cum reliquo fine ad hereditatem 

spectantem ad quoddam (dg: alt) altare situm in ecclesia de Oesterwijc 

altera inter hereditatem Godefridi Poijnenborch ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi ?Heinrichs ex alio tercia (dg: inter) dicta die 

Mijdacker inter hereditatem Luijtgardis van den Eijnde (dg: ex uno) et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Johannis Beer hereditatem 

quondam Johannis van den Kijnder et hereditatem Walteri van den 

Nuwenhuijs ex alio et quarta dicta die Hoechbocht (dg: ex) inter 

hereditatem Elizabeth van den Venne et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Lamberti de Luijssel ex alio site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Boen filio quondam Johannis Boen promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Tetes Lu et Gheel 

datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 327r 07 do 29-04-1406. 

Voornoemde Johannes Boen gaf uit aan Petrus Meijer en zijn broer Arnoldus, 

kv Johannes Meijer, eerstgenoemd stuk land; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren. Slechts op te geven als alle achterstallige termijnen 

zijn voldaan en met 2 mud rogge aan voornoemde Johannes Boen. De brief van 

de broers aan een van hen overhandigen. 

 

Solverunt ambo. Littera fratrum tradatur alteri eorum. 

Dictus Johannes Boen primodictam peciam terre dedit ad hereditarium 

pactum Petro Meijer et Arnoldo suo fratri liberis Johannis Meijer ab 

eisdem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie Andree 

apostoli et in Busco tradenda promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et (dg: alter) #alii indivisi# 

repromiserunt promiserunt !insusuper indivisi super omnia quod ipsi 

predictam peciam terre pro solutione dicte paccionis non dimittent nisi 

omnibus arrestadiis eiusdem paccionis prius solutis ac cum duobus modiis 

siliginis dicto Johanni Boen tunc solvendis in paratis. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 327r 08 do 29-04-1406. 

Johannes van den Berghe nzvw hr Eligius van den Aker priester deed afstand 

van alle kwesties, goederen, zaken en geschillen, waarmee hij Godefridus 

Vos zv Godefridus Vos van Beilver, Cristianus Pauwels soen, Florencius van 

den Velde, Henricus Mijchiels soen en zijn kinderen, en Johannes Godevarts 

soen van Broechoven kan aanspreken. 

 

-. Solvit II boddreger. 

Johannes van den Berghe filius naturalis domini quondam Eligii van den 

Aker presbitri super omnibus et singulis causis #bonis# rebus et querelis 

quibus mediantibus ipse Johannes Godefridum Vos filium Godefridi Vos de 

Beilver Cristianum Pauwels soen Florencium van den Velde ac Henricum 

Mijchiels soen et eius liberos ac Johannem Godevarts soen van Broechoven 

vel eorum alterum impetere posset aut vexare ad opus eorundem Godefridi 

Cristiani Florencii Henrici #et# eius liberorum et dicti Johannis 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 327r 09 do 29-04-1406. 

Johannes van den Berghe nzvw hr Eligius van den Aker priester droeg over 

aan Florencius van den Velde 1/5 deel, dat aan Godefridus zv Godefridus Vos 

van Beilver behoorde, in een stuk erfgoed, gnd dat Tonghelen, in Esch, 

beiderzijds tussen voornoemde wijlen Eligius, welk 1/5 deel voornoemde 

Johannes in pacht verkregen had van eerstgenoemde Godefridus, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes van den Berghe filius naturalis domini quondam Eligii van den 

Aker presbitri quintam partem que ad Godefridum filium (dg: quondam) 

Godefridi Vos de Beilver spectabat in pecia hereditatis dicta dat 

Tonghelen sita in parrochia de Essche inter hereditatem dicti quondam 

Eligii ex utroque latere coadiacentem quam quintam partem dictus Johannes 

erga primodictum Godefridum ad pactum acquisierat prout in litteris #ut 

dicebat# hereditarie supportavit Florencio van den Velde (dg: sup cum 

litteris et jure) promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contento!. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.327v. 

 quinta post misericordiam: donderdag 29-04-1406. 

 quinta post jubilate: donderdag 06-05-1406. 

 

BP 1184 f 327v 01 do 29-04-1406. 

Henricus van Scaluijnen beloofde aan Henricus Gestken van Erpe 15 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 15 gemene plakken, 

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

 

Henricus van Scaluijnen promisit super omnia Henrico Gestken van Erpe XV 

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

computato et XV gemeijn placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Lu et Gheel datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 327v 02 do 29-04-1406. 

Henricus Lijsbethen soen schoonzoon/schoonbroer vw Johannes van 

Werghenshusen verkocht aan Johannes van Bladel een stuk land, in Vught 

Sint-Petrus, tussen Goeswinus Knoden enerzijds en erfg van Albertus Knoden 

soen anderzijds, welk stuk land voornoemde Henricus verworven had van zijn 

voornoemde schoonzoon/schoonbroer Johannes, welk stuk land nu gelegen is 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes van Bladel, belast met 6 penningen 

gemeen paijment cijns aan de kerk van Sint-Petrus van Vught. 
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Henricus Lijsbethen soen gener quondam Johannis van Werghenshusen peciam 

terre sitam in parrochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Goeswini 

Knoden ex uno et inter hereditatem heredum Alberti Knoden soen ex alio 

quam peciam terre dictus Henricus erga !erga prefatum Johannem eius 
!generum acquisierat ut dicebat et que pecia terre nunc sita est inter 

hereditates Johannis de Bladel ex utroque latere adiacentes ut dicebat 

hereditarie vendidit jamdicto Johanni de Bladel promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis 

census communis pagamenti ecclesie sancti Petri de Vucht exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 327v 03 do 29-04-1406. 

Delijana wv Mathijas Scoteldreijer droeg over aan Arnoldus Vrient nzvw hr 

Marselius Vrient investiet van Baerle ev Heijlwigis dv voornoemde Delijana 

en wijlen Mathijas haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde 

Heijlwigis gekomen waren na overlijden van voornoemde Mathijas, resp. die 

aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Delijana. 

 

Solvit II placken Flandrenses. 

Delijana relicta quondam Mathije Scoteldreijer cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus et singulis bonis que Heijlwigi filie dictorum 

(dg: Mathije et) Delijane et quondam Mathije #de morte eiusdem quondam 

Mathije# successione sunt advoluta et post mortem dicte Delijane sunt 

advolvenda ut dicebat (dg: hereditarie s) legitime supportavit Arnoldo 

Vrient filio naturali domini quondam Marselii Vrient investiti de Baerle 

tamquam marito legitimo dicte Heijlwigis promittens cum tutore super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 327v 04 do 06-05-1406. 

Voornoemde Arnoldus Vrient verkocht voornoemde goederen aan de broers 

Amelius en Johannes, kvw voornoemde Mathijas. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Arnoldus Vrient maritus etc predicta bona hereditarie vendidit 

Amelio et Johanni fratribus liberis dicti quondam Mathije promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte (dg: 

eorum et) sui et dicte Heijlwigis et #eorum# (dg: suorum) heredum 

deponere. Testes Lu et Gheel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 327v 05 do 29-04-1406. 

De broers Gerardus, Arnoldus, Martinus en Jacobus, kvw Martinus Monic, 

gaven uit aan Nijcholaus van den Nuwenhuze zv Engbertus van den Nuwenhuze 

1½ bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Noertbroec, tussen wijlen 

Nijcholaus van Laerhoven nu Johannes Peters soen enerzijds en Bertoldus van 

Arle anderzijds, welke 1½ bunder wijlen voornoemde Martinus gekocht had van 

Godescalcus Roesmont; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot aan de 

hertog en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus Arnoldus Martinus et Jacobus (dg: libi) fratres liberi quondam 

Martini Monic unum et dimidium bonaria prati sita in parrochia de 

Helvoert in loco dicto Noertbroec inter hereditatem #quondam# Nijcholai 

de Laerhoven (dg: ex uno et inter hereditatem Bertoldi) nunc ad Johannem 

Peters soen spectantem ex uno et inter hereditatem Bertoldi de Arle ex 

alio que unum et dimidium bonaria prati dictus quondam Martinus erga 

Godescalcum Roesmont emendo acquisierat prout in litteris (dg: dederunt) 

in ea quantitate qua ibidem sita sunt (dg: ut) dederunt ad hereditarium 

pactum Nijcholao van den Nuwenhuze filio (dg: quondam) Engberti van den 

Nuwenhuze ab eodem hereditarrie possidenda pro uno et dimidio grossis 

antiquis domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 
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paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda eis ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Lu et Gheel datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 327v 06 do 29-04-1406. 

Voornoemde Nijcholaus van den Nuwenhuze zv Engbertus van den Nuwenhuze en 

Zibertus van den Ramen zv Engbertus van Krekelhoven beloofden aan 

voornoemde Gerardus zvw Martinus Monic, tbv zijn moeder Aleijdis, 59 nieuwe 

Gelderse gulden, 9½ botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus et Zibertus van den Ramen filius Engberti de 

Krekelhoven promiserunt indivisi super omnia dicto Gerardo ad opus 

Aleijdis sue matris (dg: LI) quinquaginta novem novos florenos Gelrie 

scilicet novem et dimidio boddreger pro quolibet gulden computato ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 327v 07 do 29-04-1406. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Walterus nzvw Goeswinus van Best 4 morgen 

land, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd Voelcampen, tussen 

Henricus Dicbier zv Godefridus enerzijds en Nijcholaus Coel Roelen soen 

anderzijds, voor de periode vanaf nu tot aan Sint-Martinus aanstaande (do 

11-11-1406) voor 22 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. Voornoemde 

Walterus zal de waterlaten onderhouden met zicht en zeijsen. 

 

Duplicetur. 

Wellinus de Beke quatuor jugera terre sita in (dg: parrochia) loco dicto 

die Hoeven ad locum dictum Voelcampen inter hereditatem Henrici Dicbier 

filii Godefridi ex uno et inter hereditatem Nijcholai Coel Roelen soen ex 

alio #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebat locavit Waltero 

filio naturali quondam Goeswini de Best ab eodem infra hinc et festum 

Martini proxime futurum possidenda pro XXII gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato dandis sibi ab alio (dg: 

Martini) #nativitatis Domini# proxime futurum promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere et alter super omnia (dg: ratam) 

repromisit et quod ipse aqueductus ad premissa spectantes interim in bona 

dispositione tenebit cum zicht et zeijsen sic quod dicto Wellino dampna 

exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 327v 08 do 29-04-1406. 

Johannes zvw Arnoldus Lemmens soen verkocht aan Laurencius Vannij zvw 

Johannes Willems soen een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker lands, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Leendonc, beiderzijds tussen Johannes Bloijs. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Arnoldi Lemmens soen (dg: hereditarie vendidit 

Laurencio Vannij filio quondam Johannis Willems soen) hereditariam 

paccionem IX lopinorum siliginis mensure de Busco #quam se# solvendam 

#habere dicebat# hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam agro terre sito in parrochia de Helvoert ad locum Leendonc inter 

hereditatem Johannis Bloijs (dg: fil) ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat hereditarie vendidit Laurencio Vannij filio quondam Johannis 

Willems soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1184 f.328r. 

 quinta post misericordiam: donderdag 29-04-1406. 
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 tercia post misericordiam: dinsdag 27-04-1406. 

 

BP 1184 f 328r 01 do 29-04-1406. 

Wautgherus zvw Martinus Luden soen verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes 

Boijdens soen 1 morgen 5 roeden land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Bellenbroec, tussen Marselius van Eirde enerzijds en Godefridus zvw 

Johannes Godevarts soen anderzijds, belast met ½ oude groot grondcijns en 

een b-erfcijns van 5 schelling oude pecunia. 

 

Solvit II boddreger. 

Wautgherus filius quondam Martini Luden soen unum juger #et quinque 

virgatas# terre situm! in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum 

dictum Bellenbroec inter hereditatem Marselii de Eirde ex uno et inter 

hereditatem Godefridi filii quondam Johannis Godevarts soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao filio quondam Johannis Boijdens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem excepto! dimidio 

grosso antiquo domino fundi et hereditario censu quinque solidorum 

antique pecunie exinde solvendo. Testes Lu et Gheel datum quinta post 

miam. 

 

BP 1184 f 328r 02 do 29-04-1406. 

Voornoemde Godefridus zvw Johannes Godevarts soen deed afstand van het 

voornoemde. Voornoemde Godefridus en Nijcholaus koper zullen hun 

erfgoederen die daar aan elkaar grenzen voor gezamenlijke rekening 

omwallen. Voornoemde Wautgherus en Godefridus hebben recht van weg over 

voornoemde morgen 5 roeden, met karren, beesten en paarden. 

 

#Dictus# Godefridus filius quondam Johannis Godevarts soen super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione quod dicti Godefridus et Nijcholaus 

emptor dictas eorum hereditates #ibidem contigue iunct[im] sitas# 

perpetue (dg: mutuo) circonvallabunt #quod exponetur bevreden sullen# sub 

eorum communibus expensis (dg: quod nulli e) laudabiliter (dg: hac ad) 

salvis dictis Wautghero et Godefrido pleno jure viandi perpetue ac 

pergendi cum curribus bestiis et equis per juger et quinque virgatas 

terre predictas ad brevius spacium et minus dampnum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 328r 03 do 29-04-1406. 

Katherina wv Henricus zvw Hermannus Scuwinc verklaarde ontvangen te hebben 

van jkvr Aleijdis wv Willelmus van Langelaer 11 gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, in afkorting van 30 Hollandse gulden, die 

voornoemde Willelmus eertijds in een Bossche schepenbrief beloofd had aan 

voornoemde Henricus. 

 

Katherina relicta quondam Henrici filii quondam Hermanni Scuwinc palam 

recognovit se recepisse a domicella Aleijde relicta quondam Willelmi de 

Langelaer XI gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato 

in abbreviationem XXX Hollant gulden quos dictus Willelmus dudum 

promiserat Henrico predicto in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 328r 04 do 29-04-1406. 

Henricus Keelbreker zvw Lambertus Keelbreker droeg over aan Alardus 

Wisscart een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beecvelt, welke pacht aan voornoemde Henricus was verkocht door Beatrix wv 

Franco Wert, haar kinderen Jacobus en Henricus, en Lambertus van den 

Yvenlaer. 
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Henricus Keelbreker filius quondam Lamberti Keelbreker hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

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

Berlikem ad locum dictum Beecvelt venditam dicto Henrico a Beatrice 

relicta quondam Franconis Wert et Jacobo et Henrico eius liberis et #a# 

Lamberto van den Yvenlaer prout in litteris hereditarie supportavit 

Alardo Wisscart cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 328r 05 do 29-04-1406. 

Reijmboldus van Geffen en zijn vrouw Elizabeth dvw Willelmus Mijnnemere 

droegen9 over aan Johannes van Amerzoijen 14 oude schilden, die de komende 

2 jaar aan hen zullen komen van een lijfrente10 van 7 oude schilden, die 

voornoemde Elizabeth gekocht had van de stad Den Bosch, op haar leven, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Reijmboldus de Geffen et Elizabeth eius uxor filia quondam Willelmi 

Mijnnemere XIIII aude scilde eis provenienda infra spacium duorum annorum 

proxime futurorum de vitali pensione septem aude scilde quam pensionem 

dicta Elizabeth erga opidum de Busco emendo acquisierat solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini prout in litteris #de vero# legitime supportaverunt 

Johanni de Amerzoijen. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 328r 06 di 27-04-1406. 

Elizabeth dvw Engbertus Ludinc Dicbier wv Jacobus van Uden droeg over aan 

Henricus Dicbier zv Godefridus, tbv hem, Ywanus Stierken, Arnoldus 

Stamellart van Uden, Johannes van Best, Leonius van Erpe zvw Petrus, 

Bartholomeus Spijerinc, Anselmus zvw Goeswinus van Best, Walterus Bac zvw 

Amelius van Bardwijc, Godefridus Hoijer en Engbertus Ludinc zv Nijcholaus 

Coel Roelen soen, (1) de navolgende erfcijnzen, geschat op een totaal van 

14 pond 6 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, (1a) een b-erfcijns van 7 pond, 1 

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

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

Kerstmis, gaande uit een stenen huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Poeldonc, met een weg ertussen, 

enerzijds en erfgoed van Ywanus zv Johannes Stierken anderzijds, (1b) een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen 

Godefridus van Gheel schoenmaker, in Den Bosch, in de Vughterstraat, (1c) 

een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1c1) een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes van 

Zidewijnden enerzijds en erfgoed van Elijas bakker anderzijds, (1c2) een 

tuin, in Vught, naast het kerkhof van Sint-Petrus, (1d) een b-erfcijns van 

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

helft met Kerstmis, gaande uit een hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Eerde, welke hoeve was van wijlen Anselmus van den Wijel, (1e) een 

                         
9 Zie ← BP 1184 f 280v 01 za 20-02-1406, zelfde contract, maar toen niet afgewerkt. 
10 OSA 1. Stadsrekeningen, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, p.19, Noch op sente Jans 
dach, … {Katerijn Willem Minnemeers wijf}, … Item Lisbeth hoir dochter III½ sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen, Rekening 2  01 10 1399 tot 18 04 1400, p.48, … Noch op kerssavont (wo 

24-12-1399), … {Katerijn Willem Minnemeers wijf}, … Item Lisbet hoir dochter III½ sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen, Rekening 3  18 04 1400 tot 01 10 1400, p.76, … Noch op sente Jans dach 

(do 24-06-1400), {Katerijn Willem Minnemeers wijf}, … Item Lisbeth hoir dochter III½ sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen, Rekening 4  01 10 1400 tot 03 04 1401, p.101, … Noch op kerssavont (vr 

24-12-1400), … {Katerijn Willem Minnemeers wijf} … Item Lisbet hoir dochter III½ sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen, Rekening 5  26 03 1402 tot 01 10 1402, p.131, … Noch op sinte Jans 

dach (za 24-06-1402), … {Katerijn Willem Minnemeers wijf} … Item Lisbet hoir dochter III½ sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen, Rekening 6  11 04 1406 tot 01 10 1406, p.163, … Noch op sente Jans 

dach (do 24-06-1406), … {Margriet dochter wilner Willem Mijnnemeers}, … Item Lisbet hoir 

suster III½ sc. 
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b-erfcijns van 6 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 morgen land, ter plaatse 

gnd in den Hoeven, die waren van wijlen Engbertus Ludinc Dicbier en daarna 

van Petrus Pijnappel, (1f) een b-erfcijns van 30 schelling, een helft te 

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

en erf, in Den Bosch, naast de kerk van de Minderbroeders, in welk huis 

Johannes Noijden woonde, welke cijnzen voornoemde Elizabeth gekocht had van 

Arnoldus Hake, (2) een huis en erf van voornoemde Elizabeth, in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Walterus Pelsers enerzijds en erfgoed 

van wijlen Engbertus Ludinc zv voornoemde Elizabeth anderzijds, (3) alle 

goederen die aan voornoemde Elizabeth waren gekomen na overlijden van haar 

broer Petrus zvw voornoemde Engbertus Ludinc. 

 

Elizabeth filia quondam Engberti Ludinc Dicbier relicta quondam Jacobi de 

Uden cum tutore hereditarios census infrascriptos ad summam XIIII 

librarum et sex solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato estimatos videlicet 

hereditarium censum septem librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato solvendum hereditarie 

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

Busco ad forum inter hereditatem quondam Arnoldi Poeldonc quadam via 

interiacente ex uno et inter hereditatem Ywani filii Johannis Stierken ex 

alio et ex attinentiis eiusdem domus et aree singulis et universis item 

hereditarium censum XL solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

terminis solutionis predictis ex domo et area quondam Godefridi de Gheel 

sutoris sita in Busco in vico Vuchtensi item hereditarium censum XL 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie terminis predictis ex domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis de 

Zidewijnden ex uno et inter hereditatem Elije pistoris ex alio atque ex 

quodam orto sito in Vucht juxta cijmitherium sancti Petri ibidem preterea 

hereditarium censum XXX solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

terminis solutionis predictis ex quodam manso sito in parrochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Eerde et ex attinentiis eiusdem mansi singulis 

et universis qui mansus fuerat quondam Anselmi van den Wijel necnon 

hereditarium censum sex solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

terminis predictis ex duobus jugeribus terre sitis in loco dicto in den 

Hoeven que fuerant quondam Engberti Ludinc Dicbier et postea ad Petrum 

Pijnappel spectabant item hereditarium censum XXX solidorum solvendum 

hereditarie terminis predictis ex domo et area sita in Busco juxta 

ecclesiam fratrum minorum in qua Johannes Noijden residebat quos census 

(dg: di) suprascriptos dicta Elizabeth erga Arnoldum Hake emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie) atque domum et aream 

dicte Elizabeth sitam in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Walteri 

Pelsers ex uno et inter hereditatem quondam Engberti Ludinc filii dicte 

Elizabeth ex alio ut dicebat atque omnia et singula bona dicte Elizabeth 

de morte (dg: di) quondam Petri sui fratris filii dicti quondam Engberti 

Ludinc successione advoluta quocumque locorum consistentia 

{hierna nieuwe alinea na onbeschreven ruimte} 

hereditarie supportavit Henrico Dicbier filio Godefridi (dg: promittens 

cum tutore super omnia habita et habenda warandiam et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et) ad opus sui et ad opus Ywani Stierken 

Arnoldi Stamellart de Uden Johannis de Best Leonii de Erpe (dg: Pe) filii 

quondam Petri Bartholomei Spijerinc Anselmi filii quondam Goeswini de 

Best Walteri Bac filii quondam Amelii de Bardwijc Godefridi Hoijer et 

Engberti Ludinc filii Nijcholai Coel Roelen soen promittens cum tutore 

super habita et habenda warandiam et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et (dg: dicti) suorum heredum deponere. Testes Gheel et Jacobus 

datum tercia post miam. 

 

1184 f.328v. 

 quinta post misericordiam: donderdag 29-04-1406. 
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 sexta post misericordiam: vrijdag 30-04-1406. 

 in profesto Philippi et Jacobi: vrijdag 30-04-1406. 

 

BP 1184 f 328v 01 do 29-04-1406. 

Elizabeth van Dommellen dvw Godefridus van Dommellen droeg over aan Petrus 

Scampart, tbv Elizabeth Truden en Godefridus nzvw Arnoldus van Dommellen, 

(1) alle goederen, die aan Margareta dvw Gerardus van Dommellen gekomen 

waren na overlijden van Elizabeth ndvw Arnoldus van Dommellen en haar 

kinderen, (2) alle goederen die aan voornoemde Margareta gekomen waren na 

overlijden van anderen, welke goederen eerstgenoemde Elizabeth verworven 

had van voornoemde Margareta. 

 

Solvit II boddreger. 

Elizabeth de Dommellen filia quondam Godefridi de Dommellen cum tutore 

omnia et singula !Margarete filie quondam Gerardi de Dommellen de morte 

quondam Elizabeth filie naturalis quondam Arnoldi de Dommellen et eius 

prolis successione advoluta atque omnia et singula !prefate Margarete de 

morte quarumcumque personarum successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita que bona predicta dicta Elizabeth (dg: et) erga 

Margaretam predictam acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro Scampart ad opus Elizabeth Truden et ad opus Godefridi 

filii naturalis (dg: eorunde) quondam Arnoldi de Dommellen ab (dg: ?u pro 

supportavit) cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum 

quinta post miam. 

 

BP 1184 f 328v 02 vr 30-04-1406. 

Hr Henricus Weren regulier kanunnik van de abdij van Berne droeg over aan 

Egidius van den Dijstelberch ¼ deel dat aan hem gekomen was na overlijden 

van Henricus zvw Henricus Boijen, in een huis en erf van wijlen voornoemde 

Henricus Boijen, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Nijcholaus Scilder schoenmaker enerzijds en erfgoed van Willelmus Haijart 

oudeklerenverkoper anderzijs. 

 

Dominus Henricus Weren canonicus regularis monasterii de Berna (dg: 

#quartam partem ad se spectantem# domus et aream! sibi de m) #{hier BP 

1184 f 328v 03 invoegen}# quondam Henrici Boijen sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Nijcholai Scilder sutoris ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Haijart venditoris antiquorum vestium ex alio (dg: 

que quarta pars dicto domino Henrico de morte) hereditarie supportavit 

Egidio van den Dijstelberch promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Heijme datum sexta 

post miam. 

 

BP 1184 f 328v 03 vr 30-04-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 328v 02}. 

quartam partem sibi de morte quondam Henrici filii quondam Henrici Boijen 

successione advolutam in domo et area dicti. 

 

BP 1184 f 328v 04 vr 30-04-1406. 

Metta dvw Mathijas die Bije droeg over aan Gerardus Heren Gerijts soen het 

deel, dat aan Johannes van Vucht Goeswijns soen behoorde, in de helft van 

een beemd, ter plaatse gnd Eijlde, tussen Godefridus Sceijnckel enerzijds 

en voornoemde Gerardus anderzijds, te weten in de helft richting de plaats 

gnd Zanendonc, welk deel voornoemde Mathijas en Metta verworven hadden van 

voornoemde Johannes van Vucht. 

 

Metta filia quondam Mathije die Bije cum tutore totam partem et omne jus 

que Johanni de Vucht Goeswijns soen competebant in medietate cuiusdam 

campi siti in loco dicto Eijlde inter hereditatem Godefridi Sceijnckel ex 

uno et inter Gerardi Heren Gerijts soen ex alio scilicet in illa 
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medietate que sita est versus locum dictum Zanendonc quas partem et jus 

(dg: dictus) dicti Mathijas et Metta erga predictum Johannem de Vucht 

(dg: em) acquisierant prout in litteris (dg: d) hereditarie supportavit 

dicto Gerardo (dg: pro) cum litteris et jure promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui #et dicti sui patris# 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 328v 05 vr 30-04-1406. 

Albertus van Dijnther beloofde aan zijn zoon Henricus Hoesden geen enkele 

bezwaring te doen op erfgoederen van voornoemde Albertus. Zou voornoemde 

Henricus iets uitgeven tot beternis van de goederen van voornoemde 

Albertus, dan zal voornoemde Henricus dat vooraf verkrijgen uit de goederen 

die voornoemde Albertus en zijn vrouw zullen nalaten {niet afgewerkt 

contract}. 

 

-. 

Albertus van Dijnther promisit super omnia Henrico Hoesden suo filio quod 

ipse Albertus nullam obligationem faciet (dg: ad) in aliquo tempore 

futuro ad et supra hereditates ipsius Alberti promisit insuper dictus 

Albertus super omnia dicto Henrico suo filio si ipse Henricus aliquid 

exposuerit in meliorationem bonorum dicti Alberti quod tunc dictus (dg: 

Al) Henricus illud prohabebit et prelevabit de bonis per ipsum Albertum 

predictum et eius uxorem in eorum morte relinquendis. 

 

BP 1184 f 328v 06 vr 30-04-1406. 

Destijds had Arnoldus Grotart gerechtelijk verworven van Johannes van 

Ghemert (1) een beemd, 2¼ bunder groot, in Veghel, naast Johannes van 

Bladel, (2) een huis en erf van Godefridus die Smijt, waarin voornoemde 

Godefridus woonde, in Veghel, (3) een huis en erf van Lambertus wever van 

Veghel, waarin voornoemde Lambertus woonde, in Veghel, (4) een stuk land 

van Danijel gnd Nennen, gnd die Besij, in Veghel. Vervolgens had voornoemde 

Arnoldus Grotart die erfgoederen overgedragen aan Johannes van Mijddegael 

en Johannes van der Hautart. Voornoemde Johannes van Mijddegael droeg thans 

over aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe de helft die aan 

hem behoort in de laatste drie erfgoederen. Johannes van Mijddegael behoudt 

zijn helft in voornoemde beemd. 

 

Notum sit unversis quod cum Arnoldus Grotart quoddam pratum duo bonaria 

et quartarium unius bonarii continens situm in parrochia de Vechel juxta 

hereditatem Johannis de Bladel atque domum et aream Godefridi die Smijt 

in qua idem Godefridus morabatur sitam in parrochia predicta necnon domum 

et aream Lamberti textoris de Vechel in qua idem Lambertus morabatur 

sitam in supradicta parrochia atque peciam terre Danijelis dicti Nennen 

dictam die Besij in #predicta# parrochia de Vechel (dg: sitam) jacentem 

erga (dg: Ar) Johannem de Ghemert acquisuisset per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris et cum deinde dictus 

Arnoldus Grotart supradictas hereditates hereditarie supportasset Johanni 

de Mijddegael et Johanni van der Hautart prout in litteris constitutus 

igitur dictus Johannes de Mijddegael medietatem ad se spectantem in domo 

et area Godefridi Smijt atque in domo et area Lamberti textoris atque in 

pecia terre die Besij vocata hereditarie supportavit Godefrido filio 

naturali quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de Erpe cum litteris et 

jure (dg: promittens super o) occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: pro) salva dicto 

Johanni (dg: medietate) de Mijddegael medietate sibi competente in (dg: 

campo) #prato# predicto. Testes Lu et Jacobus datum (dg: in profesto 

Philippi et Jacobi) sexta post miam. 

 

BP 1184 f 328v 07 vr 30-04-1406. 

Walterus zvw Danijel van den Stadeacker droeg over aan Petrus Gorter, tbv 

hem en zijn zuster Margareta wv Jacobus van Campen, de helft die aan hem 
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behoort in 5 pond paijment b-erfcijns, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een erfgoed, gnd die Vorssendonc, ter plaatse gnd Spoordonk, in Oirschot, 

tussen Arnoldus Snijders enerzijds en Jordanus van Lijedevelt anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Danijel van den Stadeacker verworven had van 

mr Egidius van Lijedevelt alias gnd van Tuurnout. 

 

Walterus filius quondam Danijelis van den Stadeacker #medietatem ad se 

spectantem in# quinque libris pagamenti hereditarii census solvendis 

hereditarie nativitatis Johannis ex quadam hereditate dicta die 

Vorssendonc sita ad locum dictum Spoerdonc in parrochia de Oerscot inter 

hereditatem Arnoldi Snijders ex uno et inter hereditatem Jordani van 

Lijedevelt ex alio quem censum dictus quondam Danijel van den Stadeacker 

erga magistrum Egidium de Lijedevelt alias dictum de (dg: Tuuer) Tuurnout 

acquisierat prout (dg: in) dicebat hereditarie supportavit Petro Gorter 

ad opus sui et ad opus Margarete sue sororis relicte quondam Jacobi de 

Campen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum in profesto Philippi et Jacobi. 

 

1184 f.329r. 

 sexta post misericordiam: vrijdag 30-04-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis aprilis die ultima: vrijdag 30-04-1406. 

 

BP 1184 f 329r 01 vr 30-04-1406. 

Johannes van Ghemert zvw Theodericus van Ghemert verkocht aan Henricus 

Hoernken zvw Andreas Hoernken een n-erfcijns van 7 Franse kronen, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een hoeve gnd die Craenmeren, in Erp, 

(2) de helft die aan hem behoort in een beemd, in Gemert, tussen Johannes 

van Ploesterdonc enerzijds en kinderen gnd van Stribosch anderzijds. 

 

Johannes de Ghemert filius quondam Theoderici de Ghemert hereditarie 

vendidit Henrico Hoernken filio quondam Andree Hoernken hereditarium 

censum septem Vrancrijc cronen #(dg: vel valorem)# solvendum hereditarie 

purificationis ex quodam manso dicto die Craenmeren sito in parrochia de 

Erpe atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque ex medietate ad ipsum spectante 

in quodam prato sito in parrochia de Ghemert (dg: retro domum) inter 

hereditatem Johannis van Ploesterdonc ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum van Stribosch #ex alio# ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Lu et #Jacobus# (dg: Gheel) datum (dg: in 

vigilia Philippi et Jacobi) sexta post miam. 

 

BP 1184 f 329r 02 vr 30-04-1406. 

En hij kan teruugkopen gedurende zes jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (do 

02-02-1406), met 84 Franse kronen, de cijns van het jaar van wederkoop en 

eventele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Johannes van Mijddegael, zijn zoon Johannes, Petrus Pepercoren en 

Theodericus van der Ynden. 

 

{In linker marge een verticaale haal}. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum festum purificationis proxime 

preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

LXXXIIII Vrancrijc cronen et cum (dg: pa) censu anni redemptionis et cum 

arrestadiis si que fuerint. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

aprilis die ultima hora none presentibus Johanne de Mijddegael Johanne 

suo filio Petro Pepercoren et Theoderico van der Ynden. 

 

BP 1184 f 329r 03 vr 30-04-1406. 

Gerlacus van Nuwelant verkocht aan Johannes Funsel timmerman een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een huis en tuin, gnd Mijchiels Hoff, in Geffen, tussen Johannes Dapper 
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enerzijds en Petrus Pels anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 

pond aan voornoemde Johannes Funsel en zijn medeërfgenamen. 

 

Gerlacus de Nuwelant hereditare vendidit Johanni Funsel carpentario 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto 

dictis Mijchiels Hoff sitis in parrochia de Geffen inter hereditatem 

Johannis Dapper ex uno et inter hereditatem Petri Pels ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu quinque librarum dicto Johanni Funsel et eius 

coheredibus exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

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

 

BP 1184 f 329r 04 vr 30-04-1406. 

Johannes van Herlaer zvw Henricus van Herlaer molenaar ev Delijana dvw 

Marselius Delijen soen van Os verkocht aan Godefridus van Rode (1) 3 lopen 

land, in Oss, ter plaatse gnd die Voert, tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Marselius anderzijds, (2) 

het deel dat aan hem behoort in een heidekamp van wijlen voornoemde 

Marselius, in Oss, ter plaatse gnd Delscot, (3) het deel dat aan hem 

behoort in een stuk heide van voornoemde Marselius, in Oss, op de gemeint, 

(4) het deel dat aan hem behoort in een stuk heide van voornoemde 

Marselius, in Oss, ter plaatse gnd Venckelvenne. 

 

Johannes de Herlaer filius quondam Henrici de Herlaer multoris maritus et 

tutor legitimus Delijane sue uxoris filie quondam Marselii Delijen soen 

de Os tres lopinatas terre sitas in parrochia de Os ad locum dictum die 

Voert inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Willelmi filii dicti quondam Marselii ex alio item totam 

partem ad ipsum spectantem in (dg: quon) quodam campo terre mericalis 

#dicti quondam Marselii# sito in dicta parrochia ad locum dictum Delscot 

(dg: int) atque totam partem ad ipsum spectantem in pecia terre mericalis 

#dicti Marselii# sita in dicta parrochia supra communitatem atque (dg: 

terciam) totam partem ad ipsum spectantem in pecia terre mericalis #dicti 

Marselii# sita in dicta parrochia ad locum dictum Venckelvenne ut dicebat 

hereditarie vendidit Godefrido de Rode promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 329r 05 vr 30-04-1406. 

Johannes zv Theodericus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Theoderici Bathen soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 329r 06 vr 30-04-1406. 

Ghisbertus en Zensa, kvw Johannes zvw Johannes Pepercoren hoefsmid, deden 

tbv hun oom Petrus Pepercoren zvw voornoemde Johannes Pepercoren afstand 

van een huis en erf, in Den Bosch, bij het klooster van de Minderbroeders, 

op de hoek van een straatje dat daar loopt gnd Dravelgas, welk huis en erf 

wijlen voornoemde Johannes Pepercoren hoefsmid in cijns verkregen had van 

Elizabeth dvw Franco hoefsmid, voor hen gereserveerd de hieronder 

geschreven b-erfcijns11 van 40 schelling. 

 

Ghisbertus et Zensa liberi quondam Johannis filii quondam Johannis 

Pepercoren (dg: medietatem ad) #calciferratoris# cum tutore super domo et 

area sita in Busco prope claustrum fratrum minorum super cono cuiusdam 

viculi ibidem tendentis dicti communiter Dravelgas quam domum et aream 

                         
11 Zie → BP 1184 f 329r 09 vr 30-04-1406, afstand van deze cijns; uit een huis en erf, voor 21 
voet 1 duim en achter 19 voet minus 3 duim breed, in Den Bosch, aan de Markt, in de straat gnd 

Dravelgas, naast erfgoed van Egidius Zeelmaker. 
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dictus quondam Johannes Pepercoren calciferrator erga Elizabeth filiam 

quondam Franconis dicti (dg: Hoe) calciferratoris ad censum acquisierat 

prout in litteris et super jure ipsis in eadem competente ad opus Petri 

Pepercoren eorum avunculi filii dicti quondam Johannis Pepercoren 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere salvo eis 

hereditario censu XL (dg: infrascripto) solidorum infrascripto. Testes 

Johannes et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 329r 07 vr 30-04-1406. 

Voornoemde Ghisbertus en Zensa, kvw Johannes zvw Johannes Pepercoren 

hoefsmid, deden tbv hun voornoemde oom Petrus Pepercoren zvw voornoemde 

Johannes Pepercoren afstand van een b-erfcijns van 9 pond geld, die 

Ghisbertus zv Petrus Bogart moest betalen aan wijlen voornoemde Johannes 

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

uit een kamer met ondergrond, voor en achter 11 voet minus 2 duim breed, en 

30½ voet lang, in Den Bosch, aan de Markt, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van voornoemde Johannes Pepercoren enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Os wisselaar anderzijds. 

 

Dictus Ghisbertus et Zensa cum tutore super hereditario censu novem 

librarum monete quem Ghisbertus filius Petri Bogart solvere tenebatur 

dicto quondam Johanni Pepercoren mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quadam camera cum eius fundo undecim pedatas duobus pollicibus minus ante 

et retro in latitudine atque XXX et dimidiam pedatas in longitudine 

continente sita in Busco ad forum in vico selliparorum inter hereditatem 

dicti Johannis Pepercoren ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de 

Os campsoris ex alio et super jure ad opus dicti Petri hereditarie 

renunciaverunt promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 329r 08 vr 30-04-1406. 

Robbertus zvw Ghisbertus van Aemstel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Robbertus filius quondam Ghisberti de Aemstel prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 329r 09 vr 30-04-1406. 

Voornoemde Petrus Pepercoren zvw Johannes Pepercoren hoefsmid deed tbv 

voornoemde Ghisbertus en Zensa, kvw Johannes zvw voornoemde Johannes 

Pepercoren hoefsmid, afstand van een b-erfcijns12 van 40 schelling geld, die 

Henricus Wolf die Zeelmaker beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, een 

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

een deel van een huis en erf, voor 21 voet 1 duim en achter 19 voet minus 3 

duim breed, in Den Bosch, aan de Markt, in de straat gnd Dravelgas, naast 

erfgoed van Egidius Zeelmaker. 

 

Dictus Petrus Pepercoren filius quondam Johannis Pepercoren 

calciferratoris super hereditario censu XL solidorum monete quem Henricus 

Wolf die Zeelmaker promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex parte domus et aree 

ante XXI pedatas et unum pollicem et retro XIX pedatas tribus pollicibus 

minus in latitudine continentis site in Busco ad forum in vico dicto 

Dravelgas contigue juxta hereditatem Egidii Zeelmaker prout in litteris 

et super jure !jure ad opus dicti Ghisberti et Zense hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
12 Zie ← BP 1184 f 329r 06 vr 30-04-1406, vermelding van deze cijns; uit een huis en erf, bij 
het klooster van de Minderbroeders, op de hoek van een straatje dat daar loopt gnd Dravelgas. 
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BP 1184 f 329r 10 vr 30-04-1406. 

Voornoemde Petrus Pepercoren zvw Johannes Pepercoren hoefsmid beloofde aan 

voornoemde Ghisbertus en Zensa, kvw Johannes zvw voornoemde Johannes 

Pepercoren hoefsmid, 96 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1406) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406). 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dictis Ghisberto et Zense XCVI Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim Remigii et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.329v. 

 sexta post misericordiam: vrijdag 30-04-1406. 

 tercia post jubilate: dinsdag 04-05-1406. 

 

BP 1184 f 329v 01 vr 30-04-1406. 

Albertus van Dijnther. 

 

Albertus de Dijnther. 

 

BP 1184 f 329v 02 vr 30-04-1406. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe en Jacobus van Neijnsel beloofden 

aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 36 Franse kronen met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe et Jacobus de Neijnsel 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XXXVI 

cronen Francie ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena duorum. 

Testes Johannes et Lu datum sexta post miam. 

 

BP 1184 f 329v 03 vr 30-04-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 329v 04 vr 30-04-1406. 

Albertus van Dijnther (dg: ev Beatrix) droeg over aan zijn natuurlijke zoon 

Henricus Huesden een huis, tuin en aangelegen akker, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Godefridus van Os zvw Theodericus van 

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

Arnoldus Godewert en met het andere eind aan Petrus van Gerwen. 

 

Albertus de Dijnther (dg: maritus et tutor Beatricis sue uxoris quem) 

domum et ortum ac agrum terre sibi adiacentem sitos in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Godefridi de Os 

filii quondam Theoderici de Steenre ex uno et inter communem plateam ex 

alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Arnoldi Godewert et cum 

reliquo fine ad hereditatem Petri de Gerwen ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Huesden suo filio (dg: promittens super o) naturali 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 329v 05 vr 30-04-1406. 

Hr Walterus van Beke priester nzvw hr Walterus van Beke priester droeg over 

aan Gerardus van den Kerchove een b-erfcijns van 24 schelling geld, met 

Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit 2 bunder beemd die waren 

van wijlen hr Arnoldus Steijmpel priester de oudere, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd in Henrics Broecke, tussen Henricus zv Henricus neef van 

wijlen Willelmus bakker enerzijds en Willelmus van den Hoernicke 

anderzijds, welke cijns laatstgenoemde hr Walterus van Beke priester, tbv 

Margareta zv laatstgenoemde hr Walterus, gekocht had van Johannes zvw 
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Bertholdus Steijmpel, en welke cijns nu aan eerstgenoemde hr Walterus 

behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Walterus de Beke presbiter filius #naturalis# domini quondam 

Walteri de Beke presbitri hereditarium censum XXIIII solidorum monete 

solvendum hereditarie Lamberti martiris ex duobus bonariis prati que 

fuerant quondam domini Arnoldi Steijmpel presbitri senioris sitis in 

parrochia sancti Petri de Vucht ad locum dictum in Henrics Broecke inter 

hereditatem Henrici filii Henrici cognati quondam Willelmi pistoris ex 

uno et inter hereditatem Willelmi van den Hoernicke ex alio quem censum 

dominus Walterus de Beke presbiter ad opus Margarete sororis eiusdem 

domini Walteri erga Johannem filium quondam Bertholdi Steijmpel emendo 

acquisierat prout in litteris et quem censum primodictus dominus Walterus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Gerardo van den 

Kerchove #simul cum arrestadiis# cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

quondam dicti Walteri sui patris (dg: predi) et Margarete sororis olim 

dicti quondam domini Walteri et suorum heredum deponere. Testes Johannes 

et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 329v 06 di 04-05-1406. 

Henricus zv Henricus van der Smedebroec ev Sophija dvw Johannes van Scijnle 

zv Sijmon bakker droeg over aan Nijcholaus der Kijnder den Plaetmaker een 

b-erfcijns van 3 pond, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf, 

in Den Bosch, aan de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Walterus Heijnen 

soen enerzijds en erfgoed van Johannes van Mijngen anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Johannes van Scijnle gekocht13 had van Arnoldus zvw Petrus 

Plaetmaker. 

 

Henricus filius Henrici van der Smedebroec maritus et tutor legitimus 

Sophije sue uxoris filie quondam Johannis de Scijnle filii Sijmonis 

pistoris hereditarium censum trium librarum solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco ad vicum selliparorum 

inter hereditatem Walteri Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Mijngen ex alio quem censum dictus quondam Johannes de 

Scijnle erga Arnoldum filium quondam Petri Plaetmaker emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao der Kijnder den 

Plaetmaker cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex part) et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis et suorum heredum deponere. Testes Lu et Gheel datum (dg: se) 

tercia post jubilate. 

 

BP 1184 f 329v 07 di 04-05-1406. 

Voornoemde Henricus zv Henricus van der Smedebroec ev Sophija dvw Johannes 

van Scijnle zv Sijmon bakker droeg over aan voornoemde Nijcholaus der 

Kijnder den Plaetmaker een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf, welke cijns aan wijlen 

voornoemde Johannes van Scijnle was verkocht14 door Bernardus van der 

Capellen smid. 

 

Dictus Henricus ut supra hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area predicta (dg: 

sup) venditum dicto quondam Johanni de Scijnle a Bernardo van der 

Capellen fabro prout in litteris hereditarie supportavit dicto Nijcholao 

(dg: pro) cum litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

                         
13 Zie ← BP 1179 p 265r 04 wo 26-07-1391, verkoop van de cijns. 
14 Zie ← BP 1179 p 283r 02 ±wo 30-08-1391, verkoop van de cijns. 
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BP 1184 f 329v 08 di 04-05-1406. 

Voornoemde Henricus zv Henricus van der Smedebroec ev Sophija dvw Johannes 

van Scijnle zv Sijmon bakker droeg over aan voornoemde Nijcholaus der 

Kijnder den Plaetmaker een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit 2/3 deel van voornoemd huis en erf, welke cijns aan 

wijlen voornoemde Johannes van Scijnle was verkocht15 door voornoemde 

Bernardus van der Capellen smid. 

 

Dictus Henricus ut supra hereditarium censum (dg: XX) XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex duabus terciis partibus 

domus et aree predicte venditum dicto Johanni de Scijnle a Bernardo 

predicto prout in litteris hereditarie supportavit dicto Nijcholao cum 

litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 329v 09 di 04-05-1406. 

Destijds had Johannes nzvw Arnoldus Heijme gerechtelijk verkocht aan 

Arnoldus Heijme zvw voornoemde Arnoldus Heijme alle goederen van Egidius 

van Ghele zvw Ywanus van Vauderic, Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele 

en Gerardus van Hemert Stanssen soen. Voornoemde Arnoldus Heijme had 

vervolgens overgedragen aan eerstgenoemde Johannes nzvw Arnoldus Heijme 

alle goederen van voornoemde Egidius van Ghele, Jacobus van Ghele en 

Gerardus van Hemert. Voornoemde Johannes had vervolgens overgedragen aan 

Jacobus Tijt alle goederen van voornoemde Jacobus van Ghele. Voornoemde 

Jacobus Tijt had vervolgens overgedragen aan Sophia dvw Willelmus Clijnge 

van Lijt wv voornoemde Jacobus van Ghele alle goederen van voornoemde 

Jacobus van Ghele. Gerardus van Berze ev voornoemde Sophija droeg thans 

over aan Johannes Koijter zv Nijcholaus Koijter een stukje land, in 

Dinther, ter plaatse gnd Kercfelt, tussen Theodericus van Dijnther 

enerzijds en Henricus Pels anderzijds, welke stukje land Elizabeth dvw 

Walterus van den Rullen evw voornoemde (dg: Ja) !Egidius van Ghele gekocht 

had van Theodericus Cloers. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius naturalis quondam Arnoldi 

Heijme omnia bona Egidii de Ghele filii quondam Ywani de Vauderic et 

Jacobi de Ghele filii quondam Egidii de Ghele et Gerardi de Hemert 

Stanssen soen hereditarie vendidisset Arnoldo Heijme filio dicti quondam 

Arnoldi Heijme #per judicem etc# prout in litteris quas vidimus et cum 

deinde dictus Arnoldus Heijme omnia bona dictorum Egidii de Ghele Jacobi 

de Ghele et Gerardi de Hemert hereditarie supportasset primodicto Johanni 

filio naturali quondam Arnoldi Heijme et cum deinde dictus Johannes omnia 

bona dicti Jacobi de Ghele hereditarie supportasset Jacobo Tijt et cum 

deinde dictus Jacobus Tijt dicta bona omnia dicti Jacobi de Ghele 

hereditarie supportasset Sophie (dg: relicte) filie quondam Willelmi 

Clijnge de Lijt relicte dicti quondam (dg: Wi) Jacobi de Ghele prout in 

diversis litteris etc plenius vidimus contineri constitutus igitur 

Gerardus de Berze maritus et tutor legitimus dicte Sophije #sue uxoris# 

particulam terre sitam in parrochia de Dijnther in loco dicto Kercfelt 

inter hereditatem Theoderici de Dijnther ex uno et inter hereditatem 

Henrici Pels ex alio quam (dg: peciam terre) particulam terre Elizabeth 

(dg: uxor uxor) filia quondam Walteri van den Rullen (dg: filia dicti) 

uxori! legitime! dicti quondam (dg: Ja) !Egidii de Ghele #erga Theodericum 

Cloers emendo acquisierat# prout in litteris (dg: et que) hereditarie 

supportavit Johanni !Johanni Koijter filio Nijcholai Koijter supportavit 

cum (dg: j) omnibus litteris mentionem de dicta particula terre 

facientibus promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex 

par) et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Jacobi deponere. 

Testes datum supra. 

 

                         
15 Zie ← BP 1179 p 283r 03 ±wo 30-08-1391, verkoop van de cijns. 
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1184 f.330r. 

 tercia post jubilate: dinsdag 04-05-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis maii die quarta: dinsdag 04-05-1406. 

 quarta post jubilate: woensdag 05-05-1406. 

 

BP 1184 f 330r 01 di 04-05-1406. 

Theodericus Colen soen van Marheze beloofde aan Hilla Pennincs 105 nieuwe 

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

H.Maria-Geboorte aanstaande (wo 08-09-1406) te betalen. 

 

Theodericus Colen soen van Marheze promisit super omnia Hille Pennincs 

centum et quinque nuwe gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes Lu et Gheel datum tercia post jubilate. 

 

BP 1184 f 330r 02 di 04-05-1406. 

Rutgherus nbvw Elizabeth eertijds wettige ev Henricus Becker zvw Johannes 

Becker, Egidius die Bruijn poorter in Mechelen ev Heijlwigis nsvw 

voornoemde Elizabeth en Katherina dv voornoemde Egidius en Heijlwigis 

verkochten aan voornoemde Henricus Becker de helft van een huis16 en erf, 

waarin voornoemde Henricus woont, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Berisius bakker enerzijds en erfgoed van een zekere 

Foijnsen anderzijds, te weten de helft die aan erfg vw voornoemde Elizabeth 

volgens erfrecht zou moeten behoren volgens de wet en gewoonte in Den 

Bosch, als door voornoemde Elizabeth in haar testament mbt die helft niet 

zou zijn beschikt, welke helft voornoemde Elizabeth, met instemming van 

haar voornoemde man Henricus, in haar testament had vermaakt aan voornoemde 

Rutgherus en Heijlwigis, zoals naar hun zeggen in een instrument staat. De 

koopsom is ?voldaan. 

 

Rutgherus (dg: filius n) frater naturalis quondam Elizabeth uxoris olim 

legitime Henrici Becker filii quondam Johannis Becker et Egidius die 

Bruijn opidanus in Mechelen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris (dg: filie) sororis naturalis dicte quondam Elizabeth #et 

Katherina (dg: relicta) filia dictorum Egidii et Heijlwigis cum tutore# 

medietatem domus et aree in qua dictus Henricus moratur sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Berisii quondam pistoris ex uno et inter 

hereditatem cuiusdam dicti Foijnsen ex alio videlicet illam medietatem 

que heredibus dicte quondam Elizabeth competetur ac competere et 

succedere debetur jure hereditario (dg: sup) successionis de morte 

eiusdem Elizabeth juxta legem et consuetudinem opidi de Busco si per 

ipsam Elizabeth in eius testamento de huiusmodi medietate non fuisset 

editum vel ordinatum quam medietatem ipsa Elizabeth de concensu dicti 

Henrici sui mariti in eius testamento legaverat Rutghero et Heijlwigi 

predictis prout in quodam instrumento desuper confecto dixerunt contineri 

hereditarie vendiderunt dicto Henrico Becker (dg: sup) promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicte Heijlwigis et 

quorumcumque heredum ipsorum venditorum et Heijlwigis predicte deponere 

recognoscentes eis de tota pecunia vel de toto pretio huiusmodi 

venditionis !deponere. Testes Jorden et Gheel datum supra. 

 

BP 1184 f 330r 03 di 04-05-1406. 

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

voornoemde Egidius, Jacobus van Gheel, Godescalcus Becker, Walterus van 

Halle, Henricus Keelbreker smid en Walterus van Halle. 

 

                         
16 Zie ← BP 1180 p 174v 04 wo 22-04-1394, afspraken mbt een muur tussen erfgoed van onder meer 
Godefridus Herbrechts soen en zijn vrouw Foijnssa wv Theodericus Bolant enerzijds en erfgoed 

van Henricus Becker zvw Johannes Becker. 
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A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt fide prestita 

renunciando etc. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis maii die quarta 

hora prime presentibus dicto Egidio Jacobo de Gheel Godescalco Becker 

Waltero de Halle Henrico Keelbreker fabro et Waltero de Halle. 

 

BP 1184 f 330r 04 di 04-05-1406. 

Johannes Steenwech zvw Hubertus Steenwech en Johannes zv Engbertus 

schrijnmaker beloofden aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 12 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Johannes Steenwech filius quondam Huberti Steenwech et Johannes filius 

Engberti scrijnipari promiserunt indivisi super omnia Henrico Bac filio 

quondam Godescalci Roesmont XII modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem dicti Henrici persolvendos. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 330r 05 di 04-05-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit III placken. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 330r 06 di 04-05-1406. 

Johannes zvw Willelmus zvw Willelmus Yden soen droeg over aan Nijcholaus 

zvw Willelmus met den Gelde 7 lopen rogge, maat van Woensel, b-erfpacht, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van Everardus zvw 

Willelmus van der Meer, welke pacht voornoemde Johannes gekocht had van 

voornoemde Everardus. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes filius quondam Willelmi filii quondam Willelmi Yden soen septem 

lopinos (dg: silig) bone et dature siliginis #mensure de Woensel# 

hereditarie paccionis solvendos hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis bonis Everardi filii quondam Willelmi van der Meer quocumque 

locorum situatis quam paccionem dictus Johannes erga dictum Everardum 

emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Nijcholao (dg: W) 

filio quondam !quondam Willelmi met den Gelde promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Gheel 

datum supra. 

 

BP 1184 f 330r 07 di 04-05-1406. 

Ghibo Kesselman de oudere en zijn zonen Ghibo, Johannes en Petrus beloofden 

aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 23 Gentse nobel of de waarde in goud en 7 

gemene plakken na maning te betalen. 

 

Ghibo Kesselman senior Ghibo Johannes et Petrus fratres liberi primodicti 

Ghibonis promiserunt indivisi super omnia Jordano filio Arnoldi Tielkini 

XXIII Gentsche nobel vel valorem in auro et VII gemeijn placken ad 

monitionem persolvendos. Testes Lu et Gheel datum tercia post jubilate. 

 

BP 1184 f 330r 08 wo 05-05-1406. 

Petrus zvw Henricus Godevarts soen van Uden, Goeswinus Gerijts soen ev 

Aleijdis, en Johannes van der Locht ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus, 

verkochten aan Jacobus van Goderheijl verwer (1) een b-erfcijns van 50 

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

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus Romans enerzijds en erfgoed van Henricus Mauwe 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met 

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

Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Heijlwigis Wessellens enerzijds en 

erfgoed van wijlen Gerardus Romans anderzijds, welke cijnzen wijlen 
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Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gekocht had van Arnoldus 

Nolleken Quap, en welke cijnzen aan wijlen voornoemde Henricus Godevarts 

soen gekomen waren na overlijden van Bela wv voornoemde Arnoldus Nolleken 

zvw Gerongius handschoenmaker en aan voornoemde Henricus gekomen zijn na 

erfdeling. Opstellen in twee brieven. 

 

Fient due. 

Petrus filius quondam Henrici Godevarts soen de Uden Goeswinus Gerijts 

soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes van der 

Locht maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 

quondam Henrici hereditarium censum L solidorum monete solvendum 

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

Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam Gerardi Romans ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam) Henrici Mauwe ex alio atque hereditarium 

censum XX solidorum dicte monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

ex domo et area sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam 

Heijlwigis Wessellens ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Romans 

ex alio quos census Arnoldus quondam Nolleken filius quondam Gerongii 

cijrothecarii erga Arnoldum Nolleken Quap emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: quos) et qui census dicto quondam Henrico Godevarts soen de 

morte quondam Bele relicte dicti quondam Arnoldi Nolleken filii quondam 

Gerongii cijrothecarii successione sunt advoluti et ipsi Henrico mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius coheredes (dg: 

solvere tenebatur) cesserunt in partem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Jacobo de Goderheijl tinctori supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes (dg: cum) indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum quondam 

Henrici Godevarts soen ac jamdicti quondam Arnoldi Nolleken et quondam 

Bele eius uxoris et suorum heredum deponere. Testes Jorden et Ghe[le] 

datum quarta post jubilate. 

 

1184 f.330v. 

 quarta post jubilate: woensdag 05-05-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis maii die quinta: woensdag 05-05-1406. 

 

BP 1184 f 330v 01 wo 05-05-1406. 

Henricus zvw Hermannus van der Voert en Hubertus zvw Elijas van Lanckus 

verkochten aan Henricus zvw Andreas Hoernken een n-erfpacht van 3 mud 

haver, Bossche maat, de beste haver die ten tijde van de levering in Den 

Bosch te koop is, minus 2 gemene plakken per mud, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een kamp, gnd Rietkamp, dat voor de helft 

behoort aan voornoemde Henricus en voor de andere helft aan voornoemde 

Herbertus, in Erp, ter plaatse gnd Erpsche Goer, tussen Godefridis Strijc 

enerzijds en Johannes Weijndelen zwager anderzijds, strekkend vanaf de 

gemeint van Erp naar de gemene beemden van Uden, (2) ¾ deel van 1 bunder 

beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Bredelaer, tussen Delija van den 

Haselberch en haar kinderen enerzijds en Johannes van den Hovel en Henricus 

van den Bredelaer anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat.  

 

a. Met ǂ. 

Henricus filius quondam Hermanni van der Voert et Hubertus filius quondam 

Elije van Lanckus hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Andree 

Hoer#n#ken hereditariam paccionem trium modiorum havene mensure de Busco 

scilicet de meliori havena que tempore solutionis huiusmodi veniet 

venalis in Busco minus tamen duabus gemeijn placken solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo dicto Rietkamp 

#mediatim ad dictum Henricum et mediatim ad dictum Herbertum spectante# 

sito in parrochia de Erpe in loco dicto Erpsche Goer inter hereditatem 

Godefridi Strijc ex uno et inter hereditatem Johannis Weijndelen zwager 

ex alio tendente a communitate de Erpe ad communia prata de Uden atque ex 
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tribus quartis partibus unius bonarii prati siti in parrochia de Vechel 

ad locum dictum Bredelaer inter hereditatem Delije van den Haselberch et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Johannis van den Hovel et 

Henrici van den Bredelaer ex alio ut dicebant promittentes super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: hereditario) censu 

fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum quarta post jubilate. 

 

BP 1184 f 330v 02 wo 05-05-1406. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde erfpacht zó te leveren dat 

voornoemde Hubertus, noch zijn helft van het kamp noch zijn andere goederen 

daarvan schade ondervinden. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Henricus promisit super habita et habenda quod ipse predictam 

paccionem taliter dabit et solvet perpetue quod nec dicto Huberto nec ad 

et supra eius medietatem dicti campi nec ad et supra (dg: q) alia bona 

dicti Huberti dampna exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 330v 03 wo 05-05-1406. 

Gerardus Cnode zvw Ghisbertus Herinc zvw Gerardus Cnode droeg over aan 

Johannes Herinc zvw Willelmus een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus Zuetmolc enerzijds en erfgoed van Engelbertus 

Spiker anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Gerardus Cnode verworven had 

van Zibertus van Hoculem de jongere. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghisberti Herinc filii quondam Gerardi 

Cnode hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex quodam domistadio sito in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Theoderici Zuetmolc ex uno et inter hereditatem 

Engelberti Spiker ex alio quem censum (dg: dictus) Gerardus Cnode 

primodictus erga Zibertum de Hoculem juniorem acquisierat ut (dg: dic) 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Herinc filio quondam 

Willelmi cum litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Ghisberti Herinc et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 330v 04 wo 05-05-1406. 

Johannes zv Wolphardus deed tbv voornoemde Johannes Herinc zvw Willelmus 

afstand van voornoemde cijns. 

 

Johannes filius Wolphardi super predicto censu et jure ad opus dicti 

Johannis hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 330v 05 wo 05-05-1406. 

En voornoemde Henricus zvw Hermannus van den Voert kan de pacht van 3 mud 

haver, die door voornoemde Henricus zvw Hermannus van den Voert en Hubertus 

zvw Elijas van Langkus was verkocht aan voornoemde Henricus zvw Andreas 

Hoernken, gedurende 6 jaar terugkopen met 21 Franse kronen, met eventuele 

achterstallige termijnen en met de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus Rover zvw hr Emondus 

Rover ridder, Willelmus zvw Lucas van Erpe, Johannes van de Doorn, 

Theodericus van den Tijnden en Nijcholaus van Eijndoven. 

 

b. Met ǂ. A. 

Et poterit dictus Henricus filius quondam Hermanni van den Voert redimere 

ad spacium sex annorum proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum 

XXI Vrancrijc cronen (dg: predictam paccionem) #predictam paccionem# 

trium modiorum avene dicto Henrico filio quondam Andree Hoernken per 
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primodictum Henricum ac per Hubertum filium quondam Elije van Langkus 

venditam prout in primo contractu ibi in hoc latere posito continetur et 

cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in 

forma. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis maii die quinta hora 

vesperarum presentibus Arnoldo Rover filio domini quondam Emondi Rover 

militis Willelmo filio quondam Luce de Erpe Johanne de Spina Theoderico 

van den Tijnden et Nijcholao de Eijndoven. 

 

BP 1184 f 330v 06 wo 05-05-1406. 

Jacobus Wert van Berlikem verkocht aan Conrardus zv Hermannus Conen soen 

een n-erfcijns van 14 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) een huis en tuin in Berlicum, tussen het kerkhof van de kerk van 

Berlicum enerzijds en Alardus van Berlikem anderzijds, (2) 4 bunder land, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Veebrugge, tussen Jutta Bijeen enerzijds en 

een gemene waterlaat anderzijds. 

 

Jacobus Wert de Berlikem hereditarie vendidit Conrardo filio Hermanni 

Conen soen hereditarium censum XIIII aude scilde Francie solvendum 

hereditarie (dg: Jo) nativitatis Domini ex domo et orto sitis in 

parrochia de Berlikem inter cijmitherium ecclesie de Berlikem ex uno et 

inter hereditatem Alardi de Berlikem ex alio atque ex quatuor bonariis 

(dg: prat) terre sitis in dicta parrochia ad locum dictum Veebrugge inter 

hereditatem Jutte Bijeen ex uno et inter communem aqueductum ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et (dg: ob) 

sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel datum quarta post jubilate. 

 

BP 1184 f 330v 07 wo 05-05-1406. 

Voornoemde Jacobus Wert van Berlikem verkocht aan Philippus zv Hermannus 

Coenen 150 schapen, 10 paarden en 20 stuks hoornvee van voornoemde Jacobus, 

die staan in het woonhuis van voornoemde Jacobus in Berlicum. Voornoemde 

Jacobus zal voornoemde dieren te schatttingsrecht houden totdat voornoemde 

Philippus ervan ontvangen zal hebben 300 nieuwe gulden; daarna zullen de 

dieren voor de helft van voornoemde Johannes zijn en voor de andere helft 

van voornoemde Philippus. 

 

Dictus Jacobus centum et L oves decem equos (dg: et cam) et XX pecias 

bestiarum pecoralium dicti Jacobi consistentes in domo habitationis dicti 

Jacobi in Berlikem sita ut dicebat legitime vendidit Philippo filio 

Hermanni Coenen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tali annexa conditione quod dictus Jacobus premissa #et omnia inde 

enutrienda# tenebit ad jus stabilitionis (dg: a Philipp) quod exponetur 

te scettingen recht donec et quousque ipse Philippus inde !proceperit CCC 

novos gulden et extunc deinceps huiusmodi bestie et omnia inde 

provenienda erunt mediatim dicti Johannis et mediatim dicti Philippi. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 330v 08 do 06-05-1406. 
Johannes† van den Clapstert. 

1. Gerardus. 

2. Arnoldus† van den Clapstert 

a. Johannes. 

b. Margareta. 

c. Katherina. 

d. Henricus. 

3. Elizabeth (*) Johannes Bogart. 

a. Arnoldus. 

Gerardus zvw Johannes van den Clapstert, (dg: Johannes) en Margareta, kvw 

Arnoldus van den Clapstert zvw voornoemde Johannes van den Clapstert, en 

Arnoldus zv Johannes Bogart, door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Johannes van den Clapstert, verkochten 

aan Laurencius zv Walterus van Essche het deel dat aan hen (dg: en 

Katherina dvw voornoemde Arnoldus) behoort in een beemd, gnd die Zijthorst, 

in Diessen, ter plaatse gnd dat Vorsthout, tussen Willelmus van 
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Wuestenberch enerzijds en Ghibo zvw Ghibo Neven {f.331r} soen anderzijds, 

welke beemd Henricus zvw voornoemde Johannes van den Clapstert verworven 

had van Ghisbertus zvw Johannes zvw voornoemde Ghibo Neven soen. (dg: 

voornoemde Johannes zvw Arnoldus van den Clapstert beloofde dat zijn 

voornoemde zuster Katherina nimmer rechten hierop zal doen gelden). 

 

Gerardus filius quondam Johannis van den Clapstert (dg: Johannes) et 

Margareta eius soror liberi quondam Arnoldi van den Clapstert filii dicti 

quondam Johannis van den Clapstert #cum tutore# et Arnoldus filius (dg: 

quondam) Johannis Bogart ab ipso Johanne et quondam (dg: Johanne) #{in 

linker marge:} Elizabeth# sua uxore filia dicti quondam Johannis van den 

Clapstert pariter genitus totam partem et omne jus eis (dg: ac Katherine 

filie dicti quondam Arnoldi pariter ge) competentes in quodam prato dicto 

die Zijthorst sito in parrochia de Dijessen in loco dicto dat Vorsthout 

inter hereditatem Willelmi de Wuestenberch ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis filii quondam Ghibonis Neven 

 

1184 f.331r. 

 quinta post jubilate: donderdag 06-05-1406. 

 

BP 1184 f 331r 01 do 06-05-1406. 

soen ex alio quod pratum Henricus filius dicti quondam Johannis van den 

Clapstert erga Ghisbertum filium quondam Johannis filii dicti quondam 

Ghibonis Neven soen acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Laurencio filio (dg: quondam) Walteri de Essche (dg: cum) supportaverunt 

cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere (dg: promisit 

insuper primo)-dictus (dg: Johannes quod ipse di dictus Johannes filius 

quondam Arnoldi van den Clapstert quod ipse dictam Katherinam eius 

sororem perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in premissis 

habere). Testes Lu et Gheel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 331r 02 do 06-05-1406. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes van den Clapstert, Margareta dvw Arnoldus 

van den Clapstert zvw voornoemde Johannes van den Clapstert, en Arnoldus zv 

Johannes Bogart, door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes van den Clapstert, verkochten aan 

voornoemde Laurencius zv Walterus van Essche hun deel in een stuk land van 

wijlen Lambertus Borchs, gnd die Rijt, in Diessen, op de akkers aldaar, 

tussen Henricus die Weent enerzijds en Bartholomeus van den Nuwenhuze 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Henricus zvw Johannes van den 

Clapstert gekocht had van Katherina wv Lambertus Borchs van Tuernout, haar 

zoon Henricus Borchs en haar dochter Katherina wv Mathias Hankart. 

 

Dicti venditores (dg: prout) ut supra #totam partem et omne jus eis 

competentes in# peciam! terre quondam Lamberti Borchs (dg: sitam) dictam! 

die Rijt sitam! in parrochia de Dijessen supra agros ibidem inter 

hereditatem Henrici die Weent ex uno et inter hereditatem Bartholomei van 

den Nuwenhuze ex alio quam peciam terre dictus Henricus erga Katherinam 

relictam quondam Lamberti Borchs de Tuernout Henricum Borchs eius filium 

et Katherinam eius filiam relictam quondam Mathie Hankart emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt dicto Laurencio 

(dg: promittentes pro) supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331r 03 do 06-05-1406. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes van den Clapstert, Johannes {die in het 

eerste contract was doorgehaald} en Margareta, kvw Arnoldus van den 

Clapstert zvw voornoemde Johannes van den Clapstert, en Arnoldus zv 

Johannes Bogart, door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes van den Clapstert, verkochten aan 
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Henricus Haen zv Johannes Borchman het deel dat aan hen en voornoemde 

Katherina {dvw Arnoldus van den Clapstert zvw Johannes van den Clapstert} 

behoort in 5 mud rogge b-erfpacht, maat van Beers, welke 5 mud behoorden 

aan Henricus zvw Johannes van den Clappenstert in 7 mud rogge b-erfpacht, 

maat van Beers, welke pacht van 7 mud Jacobus zvw Jacobus van Baest met 

Lichtmis op de onderpanden moest leveren aan Jacobus zvw Franco van Baest, 

gaande uit (1) de goederen gnd Stouten Goet, in Middelbeers, (2) de 

windmolen die voornoemde Jacobus zvw Jacobus van Baest had, welke pacht van 

7 mud Amisius gnd Mijs van Ymerle en wijlen voornoemde Henricus zvw 

Johannes van den Clappenstert verworven hadden van voornoemde Jacobus zvw 

Franco van Baest. En voornoemde Johannes beloofde voor voornoemde Katherina 

zoals hierboven was doorgehaald {voornoemde Johannes zvw Arnoldus van den 

Clapstert beloofde dat zijn voornoemde zuster Katherina nimmer rechten 

hierop zal doen gelden}. 

 

Dicti venditores #et Johannes ante cancellatus# ut supra totam partem 

(dg: ad ips) et omne jus (dg: e) eis #et dicte Katherine# competentes in 

quinque modiis siliginis hereditarie paccionis (dg: qu) mensure de Berze 

qui ad Henricum filium quondam Johannis van den Clappenstert spectabant 

ut dicebant in septem modiis bone siliginis hereditarie paccionis dicte 

mensure quam paccionem septem modiorum siliginis Jacobus filius quondam 

Jacobi de Baest solvere tenebatur Jacobo filio quondam Franconis de Baest 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradere ex 

bonis dictis Stouten Goet (dg: cum) cum suis attinentiis sitis in 

parrochia de Middelberze atque ex molendino venti quod dictus Jacobus 

filius quondam Jacobi de Baest habuit quam paccionem septem modiorum 

siliginis predictam Amisius dictus Mijs (dg: van den) de Ymerle et dictus 

quondam Henricus filius quondam Johannis van den Clappenstert erga 

predictum Jacobum filium quondam Franconis de Baest acquisierant prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico Haen filio Johannis Borchman 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes per totum ut supra 

#{hier BP 1184 f 331r 07 invoegen}#. Testes Lu et Gheel datum quinta post 

jubilate. 

 

BP 1184 f 331r 04 do 06-05-1406. 

Henricus zvw Stephanus van der Amervoert vernaderde in aanwezigheid van de 

ander, maar die ander erkende het niet. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Henricus filius quondam Stephani van der Amervoert in presentia alterius 

prebuit et alter non recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331r 05 do 06-05-1406. 

Petrus Crauwels droeg over aan Johannes van Heze zv Nijcholaus van Heze 80 

nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, 

minus 24 gemene plakken van een som van 89 nieuwe gulden van dezelfde 

waarde, die Mijchael Rasschart van Amsterledam moest betalen aan voornoemde 

Petrus. (dg: Voornoemde Petrus zal voornoemde Johannes van Heze bijstaan 

bij het gerechtelijk verwerven van dat geld, op alle plaatsen waar 

voornoemde Johannes voornoemde Mijchael hierover zal aanspreken en daartoe 

met vooornoemde Johannes zal voortzetten, de kosten van voornoemde 

Johannes) {Niet afgewerkt conntract17}. 

 

-. 

Petrus (dg: Crabbart) Crauwels LXXX nu gulden scilicet IX boddreger vel 

XIII Vlems groten pro quolibet gulden computato minus (dg: du XXV) XXIIII 

gemeijn placken de (dg: l) somma #LXXXIX# (dg: LXXXVIII) nu gulden 

similis valoris quos Mijchael Rasschart van Amsterledam solvere tenebatur 

dicto Petro ut dicebat legitime supportavit Johanni van Heze filio 

                         
17 Voor afgewerkt contract zie BP 1184 f 334v 07 ma 10-05-1406. 
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Nijcholai van Heze (dg: promittens super omnia ratam servare et quod ipse 

Petrus dictum Johannem de Heze assistet pro huiusmodi pecunia via juris 

assequenda et habenda ?i quocumque locorum dictus Johannes prefatum 

Mijchaelem occacione premissorum impetet et ad hoc cum eodem Johanne 

perget expensas eiusdem Johannis). 

 

BP 1184 f 331r 06 do 06-05-1406. 

Arnoldus zv Arnoldi van Tuldel vernaderde in aanwezigheid van voornoemde 

Henricus {Haen zv Johannes Borchman}, de ander erkende dit en Arnoldus 

droeg over aan Petrus Witbolle. 

 

Solvit (dg: III grossos) VII placken. 

Arnoldus filius Arnoldi de Tuldel (dg: -n) in presentia dicti Henrici 

prebuit et alter recognovit et (dg: non supportavit) #Arnoldus 

supportavit Petro Witbolle#. Testes Lu et Egidius datum quinta post 

jubilate. 

 

BP 1184 f 331r 07 do 06-05-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 331r 03}. 

et promisit super omnia dictus Johannes pro prefata Katherina in forma 

prout ante est cancellatum. 

 

BP 1184 f 331r 08 do 06-05-1406. 

Theodericus zvw Robbertus snijder van Herende beloofde aan Jacobus Sparre, 

tbv hem, Godefridus van der Aahorst, Johannes van Oirle van Erpe, Gerardus 

van Dommekaet en Godefridus zvw Godefridus Oden soen, 70 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande 

(zo 27-03-1407). 

 

Theodericus filius quondam Robberti sartoris de Herende #promisit super 

habita et habenda# (dg: omnia et siingula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia et hereditarie ve supportavit ?G) 

Jacobo Sparre ad opus #sui et ad opus# Godefridi van der Aahorst Johannis 

de Oirle de Erpe Gerardi van Dommekaet et Godefridi filii quondam 

Godefridi Oden soen (dg: promittens super omnia warandiam testes) LXX nu 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII Vlemse (dg: placken) grossos pro 

quolibet gulden ad pasche proxime futurum persolvendos. Lu et Gheel datum 

quinta post jubilate. (dg: tradatur liittera dicto Jacobo et Johanni de 

Oirle). 

 

BP 1184 f 331r 09 do 06-05-1406. 

Arnoldus Stamelart van Uden verpachtte aan Johannes zv Herbertus van 

Dijnther een hoeve van voornoemde Arnoldus, gnd aen dWijbosch, van wijlen 

Marcilius van Os, in Schijndel, voor een periode vann 3 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406), per jaar voor (1) 8½ mud rogge, 4 

mud gerst, 2 zester raapzaad, 4 steen vlas bereid tot de hekel, met 

Lichtmis te leveren, (2) 14 oude Gelderse gulden of de waarde in mei te 

betalen. Voornoemde Johannes zal de hoeve het vierde jaar te pachters recht 

bezitten. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden quendam mansum dicti Arnoldi dictum aen 

dWijbosch quondam Marcilii de Os situm in parrochia de Scijnle simul cum 

attinentiis eiusdem mansi prout ibidem siti sunt et ad dictum quondam 

Marcilium spectare consueverunt ut dicebat (dg: lo) dedit ad annuum 

pactum Johanni filio Herberti de Dijnther (dg: ab eodem ad spacium) 

Scribatur prius sic cancellata. 

{Met haal verbonden met} 

Johannes filius quondam Herberti de Dijnther (dg: promisit super omnia 

#se daturum# Arnoldo Stamelart de Uden) ad spacium trium annorum festum 

penthecostes proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 
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trium annorum octo et dimidio modiis siliginis quatuor modiis ordei duo 

sextariis seminis raparum quatuor ponderibus dictis steen lini parati ad 

scalcrum #dandis# (dg: ad) in festo purificationis et XIIII aude Gelre 

gulden seu valorem infra mensem maii (dg: persolvendis dandis) ab alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia (dg: testes) tali conditione quod ipse premissa 

quarto anno dictos 3s annos sequente ad jus coloni possidet. Testes Lu et 

Gheel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 331r 10 do 06-05-1406. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart van Uden verkocht aan Willelmus van Volkel 

een n-erfcijns van 100 oude Franse schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) een hoeve, gnd dWijbosch, van wijlen Marcilius van 

Os, nu aan voornoemde Arnoldus behorend, in Schijndel, (2) de windmolen gnd 

Kerkhoven, in Udenhout. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Arnoldus hereditarie vendidit Willelmo de Volkel hereditarium 

censum centum aud scild Francie seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex quodam manso dicto dWijbosch quondam Marcilii de Os 

nunc ad dictum venditorem spectante sito in parrochia de Scijnle cum suis 

attinentiis et ex molendino venti cum suis jure et attinentiis dicto 

communiter Karrichoven sito in parrochia de Udenhout ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradatur dicto Arnoldo. 

 

BP 1184 f 331r 11 do 06-05-1406. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart van Uden beloofde aan voornoemde Willelmus 

van Volkel 1500 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Dictus venditor promisit super habita et habenda dicto emptori mille et 

quingentos aud scilde Francie ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.331v. 

 (dg: quinta post jubilate: donderdag 06-05-1406). 

 quinta post penthecostes: donderdag 03-06-1406. 

 

BP 1184 f 331v 01 do 03-06-1406. 

Willelmus Vos zvw Henricus van der Bruggen droeg over aan Andreas van 

Straten (dg: zvw Willelmus zvw Andreas van Straten), tbv Theodericus van 

den Laer van Wijnterle, een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Vessem, 

die Henricus Mertens van Vessem beloofd had met Lichtmis in Vessem te 

leveren aan Henricus van der Brugghen, gaande uit (1) een stuk land, gnd 

Conen Vondermans Hof, in Vessem, ter plaatse gnd ter Vonderen, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en de weg gnd die Ackerwech anderzijds, met de 

helft van die weg die naast voornoemd stuk land ligt, (2) een stuk beemd, 

aldaar, tussen voornoemd water gnd die Aa enerzijds en Johannes Godens 

soen, met een weg ertussen, anderzijds, samen met deze weg, welke twee 

stukken door voornoemde Henricus van der Bruggen waren uitgegeven aan 

Henricus Mertens van Vessem, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Vessem, gaande uit een erfgoed gnd die Aude Voert, welke pacht voornoemde 

Henricus Mertens mede tot onderpand had gesteld aan voornoemde Henricus van 

der Bruggen. De brief overhandigenn aan voornoemde Andreas of hr Godefridus 

van Wijnterle. 

 

Solvit. 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van der Bruggen hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Vessem quam Henricus 

Mertens de Vessem promiserat se daturum et soluturum Henrico van der 

Brugghen hereditarie purificationis et in parrochia de Vessem tradendam 

ex pecia terre dicta Conen Vondermans Hof sita in parrochia de Vessem ad 
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locum dictum ter Vonderen inter aquam dictam die Aa et inter viam dictam 

die Ackerwech cum medietate eiusdem vie que sita est juxta dictam peciam 

terre atque ex pecia prati sita ibidem inter dictam aquam die Aa vocatam 

et hereditatem Johannis Godens soen quadam via interiacente simul cum 

eadem via datis ad pactum Henrico Mertens de Vessem ab Henrico van der 

Bruggen predicto necnon ex hereditaria paccione unius modii siliginis 

dicte mensure solvenda hereditarie ex quadam hereditate dicta die Aude 

Voert quam paccionem jamdictam dictus Henricus Mertens prefato Henrico 

van der Bruggen pro solutione primodicte paccionis ad pignus imposuerat 

prout in litteris hereditarie supportavit Andree de Straten #ad opus 

Theoderici van den Laer de Wijnterle# (dg: filio quondam Willelmi filii 

quondam Andree de Straten) cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui #et dicti 

quondam Henrici sui patris deponere# (dg: deponere testes Lu et Gheel 

datum quinta post jubilate). Testes Jorden et Lu datum quinta post 

penthecostes. Tradatur littera dicto Andree vel domino Godefrido de 

Wijnterle. 

 

BP 1184 f 331v 02 do 03-06-1406. 

Voornoemde Willelmus Vos zvw Henricus van der Brugghen alias gnd van den 

Donck droeg over aan voornoemde Andreas van Straten een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Bladel, tussen Johannes Denkini enerzijds en 

kvw Johannes Wijnrici anderzijds, (2) een huis en tuin, in Bladel, tussen 

Johannes Broghelman enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk land, 

gnd die Hunsacker, in Bladel, tussen erfgoed van het huis van Postel 

enerzijds en Marcilius Mersen anderzijds, (4) alle erfgoederen van Johannes 

Loden van Neterlsche, zijn schoonzoon Nijcholais Coel zvw Godefridus van 

den Beveracker en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes Loden, welke 

pacht aan wijlen voornoemde Henricus van der Donc was verkocht door 

voornoemde Johannes, Nijcholaus en Elizabeth. 

 

Dictus Willelmus Vos filius quondam Henrici van der Brugghen alias dicti 

van den Donck hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Martini hyemalis et in Busco tradendam ex 

domo et orto sitis in parrochia de Bladel inter hereditatem Johannis 

Denkini et hereditatem liberorum quondam Johannis Wijnrici item ex domo 

et orto sitis in dicta parrochia inter hereditatem Johannis Broghelman et 

inter communitatem item ex pecia terre dicta die Hunsacker sita in dicta 

parrochia inter hereditatem spectantem ad domum de Postula et hereditatem 

Marcilii Mersen item ex omnibus et singulis hereditatibus Johannis Loden 

de Neterlsche et Nijcholai Coel filii quondam Godefridi van den 

Beveracker eius generi et Elizabeth uxoris (dg: eu) eiusdem Nijcholai 

filie dicti Johannis Loden venditam dicto Henrico quondam van der Donc a 

Johanne Nijcholao et Elizabeth jamdictis prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Andree promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331v 03 do 03-06-1406. 

Voornoemde Willelmus Vos zvw Henricus van der Brugghen van Vessem zvw 

Henricus van der Donc droeg over aan voornoemde Andreas van Straten 10 

lopen rogge, maat van Bladel, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit (1) 

een huis en tuin, in Bladel, naast Johannes Denkens enerzijds en Walterus 

Gherege anderzijds, (2) een huis, tuin en aangelegen erfgoed gnd een Bocht, 

in Bladel, naast de gemeint enerzijds en Johannes Hermans anderzijds, (3) 

een stuk land, gnd die Huijsacker, beiderzijds naast erfgoed van het huis 

van Postel, (4) alle andere goederen van Johannes Loden van Netersel, zijn 

schoonzoon Nijcholaus en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes 

Loden, welke 10 lopen voornoemde Henricus van der Bruggen van Vessem zv 

Henricus van der Donc gekocht had van voornoemde Johannes Loden, Nijcholaus 

en Elizabeth. 
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Dictus Willelmus Vos filius quondam Henrici van der Brugghen de Vessem 

filii quondam Henrici van der Donc decem lopinos (dg: siliginis) bone ac 

dative siliginis annuatim in festo Martini hyemalis persolvendos mensure 

de Bladel ex domo et orto cum suis attinentiis sitis in parrochia de 

Bladel juxta hereditatem Johannis Denkens (dg: ex) cum uno latere et 

hereditatem Walteri Gherege cum alio latere item ex domo et orto (dg: 

hereditate) cum (dg: Bocht) hereditate dicta een Bocht eis adiacente cum 

suis attinentiis sitis in parrochia de Bladel juxta communitatem ex uno 

et hereditatem Johannis Hermans ex alio et ex pecia terre dicta die 

Huijsacker sita juxta hereditatem domus de Postula cum utroque fine atque 

ex omnibus aliis bonis Johannis Loden de Netersel et Nijcholai sui generi 

et Elizabeth sue uxoris filie eiusdem Johannis Loden quos decem lopinos 

siliginis dictus Henricus van der Bruggen de Vessem filius Henrici van 

der Donc erga !Johannem jamdictos Johannem Loden Nijcholaum et Elizabeth 

emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto !promittens 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331v 04 do 03-06-1406. 

Philippus Hinckart, Gerardus van Berkel, Henricus Dicbier zv Godefridus en 

Henricus Becker beloofden aan Gerardus van Aa 150 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken of de waarde in ander goud met Pinksteren 

over een jaar (zo 15-05-1407; zo 03-06-1408) te betalen. 

 

Philippus Hinckart Gerardus de Berkel Henricus Dicbier filius Godefridi 

et Henricus Becker promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Aa centum 

et quinquaginta nu gulden scilicet IX boddreger vel X Vlemse placken seu 

valorem in alio auro (dg: ad) a penthecostes proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331v 05 do 03-06-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331v 06 do 03-06-1406. 

Willelmus van Haren droeg over aan Johannes van der Heijden zv Henricus van 

der Heijden een stuk land, gnd den Bouden Hof, in Moergestel, tussen 

voornoemde Willelmus enerzijds en Hermannus Sweertvegher zv Arnoldus 

Cleijnael en Willelmus Vos Grieten soen anderzijds, met een eind strekkend 

aan een weg, welk stuk land voornoemde Willelmus van Haren gekocht had van 

voornoemde Hermannus Sweertveger. Voor voornoemde Willelmus gereserveerd 

het hout op voornoemd stuk land, dat hij tussen nu en Sint-Jan over een 

jaar (vr 24-06-1407) moet verwijderen. 

 

Willelmus de Haren peciam terre dictam den Bouden Hof sitam in parrochia 

de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et 

inter hereditatem Hermanni Sweertvegher filii Arnoldi Cleijnael (dg: ex 

alio) et Willelmi Vos Grieten soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

plateam quam peciam terre dictus Willelmus de Haren erga prefatum 

Hermannum Sweertveger emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni van der Heijden (dg: l) filio (dg: quondam) Henrici 

van der Heijden cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere salvis tamen dicto Willelmo 

quibuscumque lignis in dicta pecia terre consistentibus que dictus 

Willelmus exinde amovere poterit #et tenebitur# ad eius profectum et 

commodum infra hinc et (dg: festum) a festo nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 331v 07 do 03-06-1406. 

Voornoemde Johannnes van der Heijden beloofde aan voornoemde Willelmus van 
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Haren 20½ nieuwe gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 10 lopen 

rogge, maat van Moergestel, met Sint-Andreas over een jaar (wo 30-11-1407) 

te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannnes van der Heijden promisit super omnia dicto Willelmo XX 

et dimidium nu gulden scilicet IX boddreger pro quolibet gulden computato 

atque decem lopinos siliginis mensure de Gestel prope Oesterwijc a festo 

Andree proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

 


