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1184 f.332r. 

 quinta post jubilate: donderdag 06-05-1406. 

 sexta post jubilate: vrijdag 07-05-1406. 

 

BP 1184 f 332r 01 do 06-05-1406. 

Johannes Broc van Beilver zvw Johannes verkocht aan Johannes van Amerzoijen 

de jongere een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker lands, gnd den Bissenacker, 

10 lopen groot, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Everardus Zibben 

van der Schueren enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) de helft van 

een beemd, 3 bunder groot, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft die behoort aan voornoemde Everardus en hr Walterus van Beke 

priester, welke beemd gelegen is tussen voornoemde Everardus enerzijds en 

voornoemde hr Walterus anderzijds, (3) 1 bunder beemd, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd in dat Bredebroec, tussen kv Haren 

enerzijds en Lambertus van Luijssel anderzijds, reeds belast met de helft 

van een b-erfcijns van 5 pond die uit geheel voornoemde 3 bunder gaat. 

Direct na overlijden van voornoemde koper en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Goeswinus uten Broec gaat de pacht terug naar verkoper als hij dan leeft en 

anders naar zijn erfgenamen. 

 

Fiet littera de repromissione. Solvit 3 ...... 

Johannes Broc de Beilver filius quondam Johannis hereditarie vendidit 

Johanni de Amerzoijen juniori hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: et in Busco tradendam) solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex agro terre dicto den 

Bissenacker decem lopinos continente sito in parrochia de Haren ad locum 

dictum (dg: Haren) #Beilver# inter hereditatem Everardi Zibben van der 

Schueren ex uno et inter communem viam ex alio (dg: tende) atque ex 

medietate prati tria bonaria continentis que medietas annuatim dividitur 

contra reliquam medietatem ad dictum Everardum et ad dominum Walterum de 

Beke presbitrum spectantem siti inter hereditatem dicti Everardi ex uno 

et inter hereditatem dicti domini Walteri ex alio item ex uno bonario 

prati sito in parrochia et loco predictis in loco dicto in dat Bredebroec 

inter hereditatem liberorum de Haren ex uno et inter hereditatem Lamberti 

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

obligationem deponere excepta medietate hereditarii census quinque 

librarum #integre# ex dictis tribus bonariis solvendi et sufficientem 

facere tali conditione quod dicta paccio post decessum dicti emptoris 

atque Heijlwigis eius uxoris filie quondam Goeswini uten Broec amborum ad 

dictum  venditorem (dg: successione hereditarie prout alter recognovit et 

super omnia repromisit testes) si vixerit alioquin ad eius heredes. 
!Testes Lu et Gheel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1184 f 332r 02 do 06-05-1406. 

Rutgherus zv Jacobus Rutten soen beloofde aan zijn broer Godescalcus van 

Meghen 60 Franse kronen of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1406) te betalen. 

 

Rutgherus filius Jacobi Rutten soen promisit super omnia Godescalco de 

Meghen suo fratri LX cronen Francie seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 332r 03 vr 07-05-1406. 

Johannes van Mulsen verkocht aan Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen van 

Engelen ½ morgen land en zijn deel in een kamp, gnd Costverloren, in Empel, 

welk kamp met een eind strekt aan de dijk aldaar, met een stuk dijk, 8 

schreden of minder groot, dat bij voornoemde ½ morgen behoort, in Empel, 

naast de dijk van Johannes van Drongelen, belast met voornoemd stuk dijk. 
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Voornoemde verkoper mag altijd aarde gebruiken uit een erfgoed dat bij 

voornoemd stuk dijk behoort en buiten de dijk ligt, voor onderhoud van 5 

voet dijk van voornoemde Johannes die daar ligt. 

 

Johannes de Mulsen dimidium juger terre atque totam partem ad ipsum 

spectantem in quodam campo dicto Costverloren sito in parrochia de Empel 

(dg: inter) qui campus tendit cum uno fine ad aggerem ibidem in ea 

quantitate qua ibidem situm est (dg: ut dicebat hereditarie) simul cum 

pecia aggeris octo passus vel minus continente ad predictum dimidium 

juger spectante sita in predicta parrochia juxta (verbeterd uit: inter) 

aggerem Johannis de Drongelen (dg: et inter aggerem) hereditarie vendidit 

Heijnmanno filio quondam Willelmi Stevens soen van Engelen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepta pecia aggeris 

predicta tali annexa conditione quod dictus venditor perpetue poterit 

deducere et de (dg: p) hereditate ad predictam peciam aggeris spectante 
!ex extra aggerem sita terram (dg: sibi pro c) sibi necessariam pro 

conservatione (dg: aggis) quinque pedatarum aggeris dicti Johannis ibidem 

siti. Testes Jorden et Gheel datum sexta post jubilate. 

 

BP 1184 f 332r 04 vr 07-05-1406. 

Theodericus van Zonne ev Weijndelmodis dvw Willelmus van der Hullen droeg 

over aan mr Johannes van Best een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die 

Tangherijt, 1½ bunder groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse 

gnd Boert, tussen Johannes Templer enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een stuk land, ½ mud gerst maat van Nuenen groot, ter plaatse gnd 

Wetten, ter plaatse gnd in den Passche, tussen Henricus Kuijlman enerzijds 

en wijlen Heijlwigis van Erpe anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde 

Willelmus gekocht had van Johannes Moijart zvw Goeswinus Specht. Twee 

brieven. Een voor mr Johannes van Best. 

 

Duplicetur. Unam habebit magister Johannes de Best. 

Theodericus de Zonne maritus et tutor legitimus Weijndelmodis sue uxoris 

filie quondam Willelmi van der Hullen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quodam prato dicto die Tangherijt unum et 

dimidium bonaria continente sito in parrochia de Nuenen (dg: ad) #in# 

loco dicto Wetten (dg: in) ad locum dictum Boert inter hereditatem 

Johannis Templer ex uno et inter communem plateam ex alio atque 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 Kuijlman ex uno et inter hereditatem quondam Heijlwigis de Erpe 

ex alio quam paccionem dictus quondam Willelmus erga Johannem Moijart 

filium quondam Goeswini Specht emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Johanni de Best cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 332r 05 di 25-05-1406. 
Willelmus† van der Hullen (*) Mechtildis (**) Johannes van Achel. 

Weijndelmodis (*) Theodericus van Zonne. 

Voornoemde mr Johannes van Best droeg over aan Mechtildis wv Willelmus van 

der Hullen en Weijndelmodis dv voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus 

van der Hullen, (1) voornoemde erfpacht van 2 mud rogge, (2) een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (2a) 7½ roeden gnd gerden, in Waalwijk, tussen kvw 

Gerardus van den Hoevel enerzijds en kvw Johannes van den Eldwijc 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Scut tot aan de Oude Maas, (2b) 4 

roeden gnd gerden, in Waalwijk, tussen voornoemde kvw Gerardus van den 

Hoevel enerzijds en voornoemde kvw Gerardus van den Eldwijc anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan de plaats gnd ter Scutten toe, en 

uit de gebouwen hierop, (2c) 4 roeden gnd gerden, in Waalwijk, tussen een 
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steeg gnd die Hagenstege enerzijds en Johannes zvw Ghibo Vincke anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd Nederste Zandonc tot aan de plaats gnd 

Meerdijc, welke pacht Johannes van Zidewijnden gekocht had van Walterus 

Wagebaert van Waelwijc, en welke pacht voornoemde mr Johannes gekocht had 

van Arnoldus van Zidewijnden zvw Johannes van Zijdewijnden; {f.332v} de 

overdracht was bij wijze van erfwisseling gedaan tussen voornoemde mr 

Johannes van Best enerzijds en Johannes van Achel, zijn vrouw voornoemde 

Mechtildis, Theodericus van Zonne en zijn vrouw voornoemde Weijndelmodis 

anderzijds, mbt voornoemde pachten en de helft met toebehoren, die behoord 

had aan wijlen voornoemde Willelmus van der Hullen, in een hoeve en 

erfgoederen, hieronder geschreven. Voornoemde Mechtildis zal de pachten 

gedurende haar leven bezitten. Na haar overlijden staan ze in hetzelfde 

recht waarin de helft met toebehoren van de hieronder geschreven hoeve zal 

staan, alsof de huidige belofte niet gedaan zou zijn. Niet geschreven. 

 

{In linker marge een verticale haal}. Non scribatur. 

Dictus magister !de Best dictam paccionem (dg: hereditarie supportavit) 

duorum modiorum siliginis (dg: hereditarie supportavit) atque 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: j) Remigii confessoris et in Busco tradendam 

ex septem et dimidia virgatis terre dictis gherden sitis in parrochia de 

Waelwijc inter hereditatem liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex 

uno et hereditatem liberorum quondam Johannis van den Eldwijc ex alio 

tendentibus a loco dicto Scut usque ad antiquam Mosam item ex quatuor 

virgatis terre dictis communiter gherden sitis in dicta parrochia inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex uno et 

inter hereditatem dictorum liberorum quondam Gerardi van den Eldwijc ex 

alio tendentibus a communi platea usque ad locum dictum ter Scutten toe 

atque ex edificiis in jamdictis quatuor virgatis terre consistentibus 

insuper ex quatuor virgatis terre dictis communiter gherden sitis in 

dicta parrochia (dg: inter) inter stegam dictam die Hagenstege ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii quondam Ghibonis Vincke ex alio 

tendentibus a loco dicto Nederste Zandonc usque ad locum dictum Meerdijc 

quam paccionem Johannes (dg: Ze) de Zidewijnden erga Walterum Wagebaert 

de Waelwijc emendo acquisierat prout in litteris et quam paccionem dictus 

magister Johannes erga Arnoldum de Zidewijnden filium Johannis quondam de 

Zijdewijnden acquisierat emendo prout in litteris hereditarie supportavit 

Mechtildi relicte quondam Willelmi van der Hullen (dg: ad op) et 

Weijndelmodi filie dictorum Mechtildis et quondam Willelmi van der Hullen 

in modum directe permutationis facte 

 

1184 f.332v. 

 tercia post exaudi: dinsdag 25-05-1406. 

 sabbato post vocem: zaterdag 22-05-1406. 

 sexta post jubilate: vrijdag 07-05-1406. 

 

BP 1184 f 332v 01 di 25-05-1406. 

{In linker marge een verticale haal naast 01, 02 en 05 en 06}. 

et habite inter predictum magistrum Johannem ex una parte et inter 

Johannem de Achel et dictam Mechtildem eius uxorem ac Theodericum de 

Zonne (dg: maritum) et dictam Weijndelmodem eius uxorem ex altera parte 

de et (dg: super) cum paccionbus predictis ac medietate (dg: que) cum 

suis attinentiis universis que ad dictum quondam Willelmum van der Hullen 

spectabat in manso et hereditatibus infrascriptis cum litteris et jure 

promittens super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui et suorum heredum deponere tali conditione quod dicta 

Mechtildis dictas pacciones ad eius vitam et non ultra integraliter 

possidet post vero eius decessum (dg: ad dictam Weijndelmodem eius filiam 

si vixerit alioquin ad heredes) succedent et devolventur ac stabunt in eo 

jure quo medietas cum suis attinentiis mansi infrascripti staret ac 

evolveretur si huiusmodi presens promissio facta vel conventa non 
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fuisset. {Hierna is enige ruimte onbeschreven gebleven}. 

 

BP 1184 f 332v 02 di 25-05-1406. 

Theodericus van Zonne en zijn vrouw Weijndelmodis droegen over aan 

voornoemde mr Johannes van Best (1) de helft die behoorde aan wijlen 

voornoemde Willelmus van der Hullen, in een hoeve van wijlen Gerardus van 

Berze en diens vrouw Mechtildis, in Geffen, ter plaatse gnd Papendijc, met 

al het land dat bij deze helft behoort, gelegen in Geffen, ter plaatse gnd 

Vinckel, (2) de helft van 1 morgen land, in ?Geffen, ter plaatse gnd 

Nuwelant, (3) ander toebehoren van voornoemde helft van de hoeve, (4) de 

helft van een b-erfpacht van 5 lopen rogge b-erfpacht, die wijlen 

voornoemde Willelmus en Margareta dvw Gerardus van Berze beurden uit 

voornoemde hoeve. Voornoemde Theodericus verklaarde ontvangen te hebben van 

voornoemde mr Johannes 6 Engelse nobel en 7 botdrager wegens voornoemde 

erfwisseling. Voornoemde Johannes van Achel en Mechtildis droegen hun deel 

over aan voornoemde mr Johannes. 

 

Quo facto (dg: Johannes de Achel maritus et tu legitimus dicte Mechtildis 

sue uxoris relicte dicti quondam Willelmi dicta Mechtildis cum eodem 

tamquam cum tutore) et Theodericus de Zonne maritus legitimus dicte 

Weijndelmodis et ipsa cum eo tamquam cum tutore medietatem (dg: ma) que 

ad dictum quondam Willelmum van der Hullen spectabat in manso quondam 

Gerardi de Berze et Mechtildis sue uxoris sito in parrochia de Geffen ad 

locum dictum Papendijc simul cum tota terra ad ipsam medietatem spectante 

in dicta parrochia ad locum Vinckel #sita# et cum medietate unius jugeris 

terre siti in parrochia de {hier is enige ruimte vrijgelaten} ad locum 

dictum Nuwelant atque in ceteris attinentiis dicte medietatis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis #ac in 

paccione infrascipta {hier begint een haal naar BP 1184 f 332v 04}# 

hereditarie supportaverunt dicto magistro #cum omnibus litteris# 

promittentes cum tutore indivisi sub obligatione dicte paccionis et 

ceterorum bonorum suorum habitorum et habendorum ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum et 

successorum dicti quondam Willelmi van der Hullen deponere #{hier BP 1184 

f 332v 03 invoegen}# !testes insuper dicti Johannes de Achel et (dg: W) 

Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis 

competentes ac in posterum quovis modo competituras hereditarie 

supportaverunt dicto magistro Johanni et (dg: ?es) promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et suorum heredum deponere (dg: tali annexa). Testes Jorden 

et (dg: Gh) Lu datum tercia post exaudi. 

 

BP 1184 f 332v 03 di 25-05-1406. 

{In linker marge. Invoegen in BP 1184 f 332v 02}. 

insuper dictus Theodericus palam recognovit se recepisse a magistro 

Johanne predicto VII Engels nobel et VII boddreger occacione 

permutationis predicte. 

 

BP 1184 f 332v 04 di 25-05-1406. 

{In linker marge. Invoegen in BP 1184 f 332v 02}. 

atque in (dg: quinque lopinis siligini) medietate quinque lopinorum 

siliginis hereditarie paccionis quos dictus quondam Willelmus et 

Margareta filia quondam Gerardi de Berze ex dicto manso habuerunt 

solvendos. 

 

BP 1184 f 332v 05 di 25-05-1406. 

Voornoemde Theodericus van Zonne beloofde aan voornoemde Mechtildis {wv 

Willelmus van der Hullen en thans ev Johannes van Achel} een n-erfpacht van 

½ mud rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Theodericus, in Den Bosch, aan de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Ghibo van Hijntham enerzijds en het huis van Johannes Rijt anderzijds. 
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Deze pacht zal, direct na overlijden van voornoemde Mechtildis, overgaan op 

hen, op wie, mits niet vervreemd, zou overgaan de helft die behoorde aan 

wijlen voornoemde Willelmus van der Hullen van een hoeve met toebehoren van 

wijlen Gerardus van Berze, in Geffen. Nadat voornoemde Theodericus in paats 

van de huidige pacht een andere pacht van ½ mud rogge heeft aangewezen op 

andere erfgoederen van voldoende waarde, dan zullen voornoemd huis en erf 

ontlast zijn van de levering van de huidige pacht. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum dicte Mechtildi 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis hereditarie purificationis 

de et ex domo et area ipsius Theoderici sita in Busco ad vicum Vuchtensem 

inter hereditatem (dg: dudum) Ghibonis de Hijntham ex uno et inter domum 

(dg: quondam Alberti) Johannis Rijt ex alio tali annexa conditione quod 

dicta paccio statim post decessum dicte Mechtildis devolvetur et succedat 

ad illos ad quos medietas (dg: ma) que ad dictum quondam Willelmum van 

der Hullen (dg: su) spectabat cuiusdam mansi #cum suis attinentiis# 

quondam Gerardi de Berze siti in parrochia de Geffen fuisset devoluta si 

post decessum dicte! Willelmi non fuisset alienata hoc adiuncto postquam 

dictus Theodericus assignaverit aliam paccionem dimidii modii siliginis 

loco primodicte paccionis ad alias hereditates satis securas quod tunc 

dicta (dg: paccio) domus et area a solutione dicte paccionis erit quita. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 332v 06 za 22-05-1406. 

Johannes van Achel en zijn vrouw Mechtildis wv Willelmus van der Hullen 

droegen over aan Theodericus van Zonne ev Weijndelmodis dv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Willelmus van der Hullen het vruchtgebruik dat 

voornoemde Mechtildis heeft in de helft van de hoeve met land en helft van 

de morgen, met toebehoren van de helft. 

 

Johannes de Achel maritus legitimus etc et dicta Mechtildis cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum dicte Mechtildi competentem in medietate 

mansi (dg: et terra) cum terra et medietate jugeris terre et in totis 

attinentiis dicte medietatis mansi predicti #(dg: een invoegteken)# 

legitime supportavit Theoderico de Zonne marito legitimo Weijndelmodis 

sue uxoris filie dictorum Mechtildis et quondam Willelmi van der Hullen 

ad opus (dg: eorundem) eorundem Theoderici et Weijndelmodis promittentes 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Jorden et Gheel datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 332v 07 vr 07-05-1406. 

Nijcholaus van den Broec zvw Andreas van Eerde droeg over aan Heijlwigis 

dvw Lambertus Keijser van Erpe (1) een stuk beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Scrivers Hoeve, tussen Mijchael zvw Willelmus van Overacker 

enerzijds en Margareta wv Henricus zvw Godefridus Nuwelaet van Hermalen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes die ?Bie en met het andere 

eind aan Gerardus Nijsschart, met {recht van} weg, bij deze beemd behorend, 

(2) een hofstad en een aangelegen stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Scrivers Hoeve, tussen voornoemde Margareta enerzijds en voornoemde 

Gerardus Nijsschart anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Margareta en met het andere eind aan een gemene weg, welke erfgoederen 

voornoemde Nijcholaus in pacht verkregen had van Erenbertus zvw Henricus 

Erenbrechts soen, belast met de pacht in de broef vermeld. 

 

Nijcholaus van den Broec filius quondam Andree de Eerde peciam prati 

sitam in parrochia de Scijnle in loco dicto Scrivers Hoeve inter 

hereditatem Mijchaelis filii quondam Willelmi de Overacker ex uno et 

inter hereditatem Margarete relicte quondam Henrici filii quondam 

Godefridi Nuwelaet de Hermalen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis die ?Bie et cum reliquo fine ad hereditatem Gerardi 

(dg: N) Nijsschart simul cum via ad predictam peciam prati spectante 
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atque domistadium et peciam terre sibi adiacentem sitas in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem dicte Margarete ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi Nijsschart ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicte Margarete et cum reliquo fine ad communem plateam quas 

(dg: pra) peciam prati domistadium et peciam terre predictas dictus 

Nijcholaus erga Erenbertum filium quondam Henrici Erenbrechts soen ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Heijlwigi 

filie quondam Lamberti Keijser de Erpe cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes Gheel et Jacobus datum sexta 

post jubilate. 

 

BP 1184 f 332v 08 vr 07-05-1406. 

Rijcoldus van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Rijcoldus van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 332v 09 vr 07-05-1406. 
Nijcholaus† van Goderheijle (*) Katherina. 

Jacobus. 

Lambertus. 

Yde (*) Johannes van den Panchelaer. 

Katherina (*)Johannes Smedeken. 

Jacobus zvw Nijcholaus van Goderheijle droeg over aan zijn broer Lambertus 

zvw voornoemde Nijcholaus van Goderheijle (1) alle goederen, die aan 

Johannes van den Panchelaer en zijn vrouw Yda dvw voornoemde Nijcholaus van 

Goderheijle gekomen waren na overlijden van Katherina mv voornoemde Yda, 

aan voornoemde Jacobus overgedragen door voornoemde Johannes van den 

Panchelaer, (2) de helft van alle goederen, die aan Katherina dvw 

voornoemde Nijcholaus gekomen waren na overlijden van haar moeder Katherina 

wv voornoemde Nijcholaus, welke goederen voornoemde Jacobus en Lambertus 

gekocht hadden van Johannes Smedeken en zijn vrouw voornoemde Katherina 

{f.333r} dvw Nijcholaus. 

 

Jacobus filius quondam Nijcholai de Goderheijle omnia et singula bona que 

Johanni van den Panchelaer et Yde eius uxori filie dicti quondam 

Nijcholai de Goderheijle de morte quondam Katherine matris olim dicte Yde 

successione sunt advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

supportata dicto Jacobo a Johanne van den Panchelaer predicto prout in 

litteris atque medietatem omnium et singulorum bonorum que Katherine 

filie dicti quondam Nijcholai per mortem Katherine sue matris (dg: fi) 

relicte eiusdem quondam Nijcholai successione sunt advolutorum! que bona 

jamdicta dictus Jacobus et Lambertus eius frater liberi dicti quondam 

Nijcholai erga Johannem Smedeken et dictam Katherinam 

 

1184 f.333r. 

 sexta post jubilate: vrijdag 07-05-1406. 

 feria sexta post dominicam jubilate anno Domini 

  millesimo CCCCmo sexto: vrijdag 07-05-1406. 

 

BP 1184 f 333r 01 vr 07-05-1406. 

filiam quondam Nijcholai predicti eius uxorem emendo acquisierant prout 

in litteris hereditarie supportavit antedicto Lamberto suo fratri #cum 

litteris et jure# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lu et Heijme datum sexta post jubilate. 

 

BP 1184 f 333r 02 vr 07-05-1406. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan zijn voornoemde broer Lambertus alle 

goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder Katherina. 
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Dictus Jacobus omnia et singula bona sibi de morte quondam Katherine sue 

matris successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Lamberto suo fratri promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 333r 03 vr 07-05-1406. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen Johannes van 

der Straten, zijn vrouw Elizabeth, Reijnerus van den Gasthuze en Mabelia 

dvw Egidius van der Bruggen. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas (dg: per) #cum quibuscumque bonis 

quondam# Johannis van der Straten et Elizabeth eius uxoris Reijneri van 

den Gasthuze (dg: per) Mabelie filie quondam Egidii van der Bruggen seu 

cum quibuscumque bonis alterius eorum calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 333r 04 vr 07-05-1406. 

Hermannus Coenen en zijn zoon Conrardus droegen over aan Philippus zv 

voornoemde Hermannus (1) 2/3 deel dat aan hen behoort in (1a) een huis en 

erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Egidius 

schrijver enerzijds en erfgoed van Theodericus zvw Theodericus Otten soen 

en zijn vrouw Sophija dvw Johannes Tijmmerman anderzijds, (1b) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis en erf, welk huis, erf 

en cijns voornoemde Hermannus, zijn zoon Conrardus en Philippus gekocht 

hadden van erfg vw Bela wv Arnoldus Nolleken Gerongs, (2) de helft van een 

ledig erfgoed, dat ongeveer 15 voet zowel breed als lang is, gelegen achter 

voornoemd huis en erf, te weten de helft naast voornoemd huis en erf. Het 

ledig erfgoed zal altijd ledig blijven. Voornoemde Philippus mag op zijn 

helft van het ledig erfgoed gebouwen construeren, voorzover die niet het 

licht ontnemen aan andere gebouwen van wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken 

die, zowel onder- als bovengronds, staan naast voornoemd ledig erfgoed. 

 

Hermannus Coenen (dg: et) et Conrardus eius filius duas tercias partes ad 

ipsos spectantes in domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem quondam Egidii scriptoris ex uno et inter hereditatem 

Theoderici filii quondam Theoderici Otten soen et Sophije eius uxoris 

filie quondam Johannis Tijmmerman ex alio atque in hereditario censu XX 

solidorum monete solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area (dg: quondam) predicta quos domum aream et 

censum dicti Hermannus et Conrardus eius filius et Philippus filius 

eiusdem Hermanni erga heredes et successores quondam Bele relicte quondam 

Arnoldi Nolleken Gerongs emendo acquisierant prout in litteris #hier BP 

1184 f 333r 05 invoegen# hereditarie supportaverunt dicto Philippo cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod vacua 

hereditas (dg: s) XV pedatas vel circiter tam in latitudine quam in 

longitudine continens sita ibidem retro domum et area predictam perpetue 

permanebit ibidem vacua hoc adiuncto quod dictus (dg: Conrardus) 

Philippus sub (dg: terra) dicte! medietate dicte vacue hereditatis 

poterit construere edificia sibi congrua in quantum lumen non impeditur 

(dg: simul re) nec impedietur in aliis edificiis dicti quondam Arnoldi 

Nolleken ibidem juxta predictam vacuam hereditatem tam sub terra quam 

supra terram consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 333r 05 vr 07-05-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 333r 04}. 

simul cum medietate vacue hereditatis (dg: site cont) XV pedatas #vel 

circiter# tam in longitudine quam in latitudine continentis site retro 

domum et aream predictam scilicet cum illa medietate que sita est 
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contigue juxta domum et aream predictam. 

 

BP 1184 f 333r 06 vr 07-05-1406. 

Henricus van Broechoven zvw Walterus Bac, Walterus Coelen soen van Bucstel 

en Albertus van Kessel machtigden Willelmus van Broechoven zvw voornoemde 

Walterus Bac alle cijnzen te manen, die Katherina dvw Johannes Lijsscap wv 

voornoemde Walterus Bac beurde uit erfgoederen onder de heerlijkheid van 

Megen. De brief overhandigen aan hem of aan broeder Johannes Lijsscap. 

 

Henricus de Broechoven filius quondam Walteri Bac Walterus Coelen soen 

van Bucstel et Albertus de Kessel dederunt et contulerunt Willelmo de 

Broechoven filio quondam Walteri Bac predicti potestatem monendi levandi 

ac via juris assequendi omnes et singulos census quos Katherina filia 

quondam Johannis Lijsscap relicta dicti quondam Walteri Bac (dg: infra) 

solvendos habuit ex hereditatibus (dg: sitis) quibuscumque infra 

territorium vel dominium de Meghen sitis usque ad revocationem. Testes Lu 

et Henricus datum sexta post jubilate. Tradatur sibi vel fratri Johanni 

Lijsscap. 

 

BP 1184 f 333r 07 vr 07-05-1406. 

Mathijas gnd Kijndeken van Eijndoven beloofde aan Theodericus van Dijnther 

zvw Theodericus 6 Franse kronen of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1406) te betalen. 

 

Mathijas dictus Kijndeken van Eijndoven promisit super omnia Theoderico 

de Dijnther #filio quondam Theoderici ?scilicet# sex cronas Francie #seu 

valorem# ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Lu et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 333r 08 vr 07-05-1406. 

De broers Wedigo, Bartholomeus en Johannes, kvw Bartholomeus gnd Meeus 

Wedigen, verkochten aan Henricus Hoernken zvw Andreas Hoernken een 

n-erfcijns van 10 Franse kronen of de waarde, met Sint-Philippus-en-

Jacobus-Apostelen te betalen, gaande uit (1) een kamp lands, ter plaatse 

gnd Vlijdert, in Rosmalen, tussen erfgoed van het Leprozenhuis van der 

Eijendonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan wijlen Johannes van Rode, (2) een huis en erf in Den Bosch, aan 

de Hinthamerstraat, over de brug, naast de Zwengelbrug, tussen erfgoed van 

Jacobus Kesselman enerzijds en het gemene water anderzijds, dit huis en erf 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Wedigo Bartholomeus et Johannes fratres liberi quondam Bartholomei dicti 

Meeus Wedigen hereditarie vendiderunt Henrico Hoernken filio quondam 

Andree Hoernken hereditarium censum decem aureorum denariorum cronen 

vocatorum monete Francie (dg: solv) seu valorem solvendum hereditarie in 

festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum ex campo terre sito in loco 

dicto Vlijdert in parrochia de Roesmalen inter hereditatem domus 

leprosorum van der Eijendonc ex uno et communem plateam ex alio tendente 

a communi platea ad hereditatem quondam Johannis de Rode atque ex domo et 

area cum suis attinentiis sita in Busco ad vicum Hijnthamensem ultra 

pontem juxta pontem dictum Zwengelbrug inter hereditatem Jacobi Kesselman 

ex uno et inter communem aquam ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: XL) censu domini nostri ducis et hereditario censu XL solidorum 

monete ex dicta domo et area et suis attinentiis solvendis et 

sufficientem facere. Testes Johannes et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 333r 09 vr 07-05-1406. 

En zij kunnen de cijns terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande heden, met 123 

Franse kronen, 6 botdrager, de cijns van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 



Bosch’ Protocol jaar 1406 04.  10 

 

van de gezellen mr Godefridus en Jacobus, en Theodericus Conincx. 

 

A. 

Et poterunt #seu alter eorundem poterit redimere dictum censum# (dg: 

redimere ad) #infra# spacium quinque annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio durante cum centum et XXIII cronen Francie 

#et cum VI boddreger# et cum censu anni redemptionis et arrestadiis si 

que sunt. Acta in camera presentibus ibidem magistro Godefrido et Jacobo 

sociis et Theoderico Conincx feria sexta post dominicam jubilate hora 

vesperarum vel quasi anno Domini millesimo CCCCmo sexto. 

 

BP 1184 f 333r 10 za 22-05-1406. 

Johannes Coelborner kramer verkocht aan Godefridus Heerken zvw Gerardus 

Heerken !5/6 deel dat aan hem behoort in een b-erfcijns van 20 schellng 

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

gaande uit een erfgoed van wijlen Heijla van Gorpe, in Den Bosch, aan de 

Markt, naast erfgoed van wijlen Johannes van Gasteldonc, op welk 

(?eerstgenoemd) erfgoed voornoemde Godefridus zvw Gerardus Heerken thans 

woont, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus Wonder enerzijds en erfgoed van 

wijlen voornoemde Johannes Gasteldonc nu erfg vw Hubertus zvw Johannes 

Zwenelden {f.333v} soen van Ghemert anderzijds, welke cijns prior en 

klooster van de predikheren in Den Bosch beurden, en welke cijns voornoemde 

Johannes Coelborner, tbv hem voor 4/6 deel en voor 2/6 deel tbv de broers 

Ghisbertus en Johannes, nkvw Ghisbertus Lijsscap, gekocht had van 

voornoemde prior en klooster. 

 

Johannes Coelborner institor quinque sexta partes ad ipsum spectantes in 

hereditario censu XX solidorum monete solvendo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de hereditate quondam Heijle de Gorpe sita in 

Busco ad forum juxta hereditatem Johannis quondam de Gasteldonc in qua 

hereditate Godefridus Heerken filius quondam Gerardi Heerken ad presens 

residet et sita est inter hereditatem Arnoldi Wonder ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Johannis Gasteldonc nunc ad heredes quondam 

Huberti filii quondam Johannis Zwenelden 

 

1184 f.333v. 

 sabbato post vocem: zaterdag 22-05-1406. 

 sexta post jubilate: vrijdag 07-05-1406. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 08-05-1406. 

 

BP 1184 f 333v 01 za 22-05-1406. 

soen de Ghemert spectantem ex alio quem censum (dg: conve) prior et 

conventus fratrum predicatorum in Busco exinde solvendum habent et quem 

censum dictus Johannes Coelborner ad opus sui pro (dg: du) quatuor sex 

partibus ac ad opus Ghisberti et Johannis fratrum puerorum naturalium 

quondam Ghisberti Lijsscap pro duabus sextis partibus erga priorem et 

conventum predictos emendo acquisierat ut dicebat (dg: prout) hereditarie 

vendidit dicto Godefrido filio quondam Gerardi Heerken promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Gheel et 

Heijm datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 333v 02 za 22-05-1406. 

Voornoemde Johannes nzvw Ghisbertus Lijsscap verkocht aan voornoemde 

Godefridus Heerken zvw Gerardus Heerken 1/6 deel dat aan hem behoort in 

voornoemde cijns. 

 

Dictus Johannes filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap unam sextam 

partem ad ipsum spectantem census predicti hereditarie vendidit dicto 

Godefrido promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 333v 03 vr 07-05-1406. 

Wellinus van Beke ev Elizabeth dv Walterus Coelen soen van Bucstel deed tbv 

Henricus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven afstand van 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. 

 

Wellinus de Beke maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

(dg: quondam) Walteri Coelen soen de Bucstel super 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 pro! ibidem sita sunt et ad Walterum quondam Bac de Broechoven 

spectare consueverant et super jure ad opus Henrici de Broechoven filii 

dicti quondam Walteri Bac hereditarie renunciavit promittens super omnia 

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

Gheel datum sexta post jubilate. 

 

BP 1184 f 333v 04 vr 07-05-1406. 

Willelmus van Broechoven zvw voornoemde Walterus Bac en Albertus van Kessel 

ev Katherina dvw voornoemde Walterus verkochten aan voornoemde Henricus van 

Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven de helft die aan hen behoort in 

voornoemde 5 bunder beemd. 

 

Willelmus de Broechoven filius dicti quondam Walteri Bac et Albertus de 

Kessel maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti 

quondam Walteri medietatem ad se spectantem in quinque bonariis prati 

predictis hereditarie vendiderunt dicto Henrico promittentes indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 333v 05 vr 07-05-1406. 

Emondus Rover van Hellu en Heijmericus Groij beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 26 Engelse nobel met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1406) te betalen op straffe van ½. 

 

Emondus Rover de Hellu et Heijmericus Groij promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo ad opus etc #{in linker marge:} XXVI# (dg: 

XXIIII) Engels nobel ad Johannis proxime futurum (dg: perso) persolvendos 

sub pena dimidii. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 333v 06 vr 07-05-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 333v 07 vr 07-05-1406. 

Jacobus Coptiten ev Agnes wv Jacobus Stevens soen deed tbv Henricus zv 

Petrus Stert afstand van (1) een b-erfcijns van 3½ oude groot, die 

Engbertus die Hoefsleger met Sint-Thomas-Apostel moest betalen aan Johannes 

Coman, gaande uit een erfgoed, dat kvw Godefridus Delijen soen bezitten, 

gelegen onder de vrijheid van Oisterwijk, aan weerszijden van de weg naar 

de kerk van Oisterwijk, (2) een b-erfcijns van 20 penningen oude cijns, die 

Johannes Berijs met Sint-Thomas-Apostel moest betalen aan voornoemde 

Johannes Coman, gaande uit een stuk land, onder de vrijheid van Oisterwijk, 

achter het huis en de tuin van wijlen Lambertus Snijders, welk stuk land 

behoort aan de kerk van Oisterwijk, welke cijnzen voornoemde Henricus 

verworven had van voornoemde Jacobus Stevens soen. 

 

Solvit. 

Jacobus Coptiten maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris relicte 

quondam Jacobi Stevens soen super hereditario censu trium et dimidii 



Bosch’ Protocol jaar 1406 04.  12 

 

grossorum antiquorum quem Engbertus die Hoefsleger solvere tenebatur 

annuatim Johanni Coman hereditarie Thome apostoli de et ex hereditate 

quam liberi quondam Godefridi Delijen soen possident sita infra 

libertatem de Oesterwijc ab utroque latere platee qua itur versus 

ecclesiam de Oesterwijc atque hereditarium! censum! XX denariorum antiqui 

census quem Johannes Berijs solvere tenebatur Johanni Coman predicto 

hereditarie termino predicto de pecia terre sita infra libertatem 

predictam retro domum et ortum quondam Lamberti Snijders et que pecia 

terre ad ecclesiam de Oesterwijc pertinere dinoscitur et quos census (dg: 

dictus Jo) Henricus filius Petri Stert erga Jacobum Stevens soen 

predictum acquisierat ut dicebat et super jure ad opus dicti Henrici 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Jacobus datum sabbato 

post jubilate. 

 

BP 1184 f 333v 08 vr 07-05-1406. 

Theodericus Lu verkocht aan Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de 

jongere (1) 3 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, naast de weg 

gnd die Berchensche Wech, tussen Henricus Visscher enerzijds en Petrus Pels 

anderzijds, (2) 1½ lopen land, gnd Belijen Stuc, in Oss, ter plaatse gnd 

Oestervelt, tussen Henricus Rutghers soen enerzijds en Elizabeth dv 

Johannes van Ghemonde anderzijds, (3) 1½ lopen land, aldaar, tussen 

Gerardus Bathen soen enerzijds en Arnoldus Grotart anderzijds, (4) 3 lopen 

land, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, ter plaatse gnd die Roeden, 

tussen voornoemde Gerardus Bathen soen enerzijds en kvw hr Johannes van 

Braes priester anderzijds. 

 

Theodericus Lu tres (dg: p) lopinatas terre sitas in parrochia de Os 

#(dg: ad) in loco dicto Oestervelt# juxta viam dictam die Berchensche 

Wech inter hereditatem Henrici Visscher ex uno et inter hereditatem Petri 

Pels ex alio item unam et dimidiam lopinatas terre dictas Belijen Stuc 

sitas in parrochia #et loco predictis# !predictis (dg: juxta viam 

predictam) inter hereditatem (dg: Rutg) Henrici Rutghers soen ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth filie Johannis de Ghemonde ex alio item unam 

et dimidiam (dg: modiatas) lopinatas terre sitas ibidem inter hereditatem 

Gerardi Bathen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Grotart ex alio 

atque tres lopinatas terre sitas in parrochia et loco predictis ad locum 

dictum die Roeden inter hereditatem dicti Gerardi Bathen soen ex uno et 

inter hereditatem puerorum domini quondam Johannis de Braes presbitri ex 

alio in ea quantitate (dg: qua) qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Mersman (dg: j) filio quondam Arnoldi 

Mersman junioris (dg: promittens) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: d) Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 333v 09 vr 07-05-1406. 

Voornoemde Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de jongere beloofde aan 

voornoemde Theodericus Lu 38 nieuwe Gelderse gulden van wijlen graaf 

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

 

Dictus emptor promisit super (dg: j) omnia dicto venditori XXXVIII novos 

#Gelre# gulden ducis quondam Willelmi vel valorem ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 333v 10 za 08-05-1406. 

Johannes Bernts soen van Vene, Jacobus van Neijnsel, Nijcholaus Coel 

Screijnmaker en Gerardus Conraets soen beloofden aan Stephanus Merlingus, 

tbv etc, 100 Franse kronen met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406) te 

betalen op straffe van 3. 

 

Johannes Bernts soen van Vene Jacobus de Neijnsel Nijcholaus Coel 

Screijnmaker et Gerardus Conraets soen promiserunt indivisi super omnia 
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Stephano Merlingo ad opus etc centum Vrancrijc cronen (dg: vel v) ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos sub !trium. Testes Lu et Heijme datum 

sabbato post jubilate. 

 

BP 1184 f 333v 11 za 08-05-1406. 

Johannes Bernts soen en Gerardus Conraets soen beloofden voornoemde Jacobus 

en Nijcholaus schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Johannes Bernts soen et Gerardus Conraets soen #promiserunt indivisi 

super omnia# servare indempnem dictos Jacobum et Nijcholaum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 333v 12 za 08-05-1406. 

Johannes Pels zv Ghibo Pels beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 23 

Gentse nobel en 7 gemene plakken of de waarde in goud na maning te betalen. 

 

#{in linker marge:} Johannes Pels# (dg: Petrus) #filius Ghibonis# Pels 

promisit super omnia Jordano filio Arnoldi Tielkini (dg:XVI) #XXIII# 

Gentsche nobel et septem communes placken seu valorem in auro ad 

monitionem persolvendos. Testes Johannes et Egidius datum supra. 

 

1184 f.334r. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 08-05-1406. 

 secunda post cantate: maandag 10-05-1406. 

 in festo divisionis apostolorum: donderdag 15-07-1406. 

 tercia post cantate: dinsdag 11-05-1406. 

 

BP 1184 f 334r 01 za 08-05-1406. 

Engbertus van der Boijdonc zvw Henricus van der Boijdonc beloofde aan 

Petrus zvw Gerardus Heijlen soen 38½ Hollandse gulden, 13½ botdrager voor 1 

gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 27-03-1407) te betalen. 

 

Engbertus #van der Boijdonc# filius quondam Henrici van der Boijdonc 

promisit super omnia Petro filio quondam (dg: Henrici) Gerardi Heijlen 

soen XXXVIII (dg: cron florenos cum d) et dimidium florenos Hollandie 

videlicet XIII cum dimidio boddreger pro floreno computato etc ad festum 

pasche proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Egidius datum 

sabbato post jubilate. 

 

BP 1184 f 334r 02 ma 10-05-1406. 

Henricus zvw Gerardus zvw Lambertus van der Heijden droeg over aan zijn 

zuster Luijtgardis dvw voornoemde Gerardus zvw Lambertus van der Heijden 

(1) de helft van 1 morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd in dWinckel, 

tussen Johannes Cleijberch enerzijds en Johannes Quattel anderzijds, (2) de 

helft van 1 morgen land, of iets meer, in Berghem, ter plaatse gnd die 

Berchenssche Gemeijnt, tussen wijlen Gerardus Lepper enerzijds en wijlen 

Gerardus zvw voornoemde Lambertus anderzijds, (3) de helft van een tuin, in 

Berghem, tussen Yda Beecs enerzijds en Elizabeth Bonarts anderzijds, (4) 

1/6 deel dat aan hem behoort in een stuk land van wijlen voornoemde 

Gerardus, in Uden, ter plaatse gnd in den Eijckenhovel, en in het hout op 

dit stuk land en ernaast, (5) de oogsten op voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Gerardi (dg: Lamb) filii quondam Lamberti van der 

Heijden (dg: dimidium) #medietatem# jugeris terre siti in parrochia de 

Berchen in loco dicto in dWinckel inter hereditatem Johannis Cleijberch 

ex uno et inter hereditatem Johannis Quattel ex alio item medietatem 

jugeris terre vel modicum plus sitam in dicta parrochia ad locum die 

Berchenssche Gemeijnt inter hereditatem (dg: Eliz) quondam Gerardi Lepper 

ex uno et hereditatem quondam Gerardi filii quondam Lamberti predicti ex 
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alio item medietatem cuiusdam orti siti in dicta parrochia inter 

hereditatem Yde Beecs ex uno et inter hereditatem Elizabeth Bonarts ex 

alio ut dicebat #{hier BP 1184 f 334r 03 invoegen}# hereditarie 

supportavit Luijtgardi sue sorori filie dicti quondam Gerardi filii 

quondam Lamberti van der Heijden promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Gheel datum secunda post 

cantate. 

 

BP 1184 f 334r 03 ma 10-05-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 334r 02}. 

atque sextam partem ad ipsum spectantem in pecia terre cum suis 

attinentiis #dicti quondam Gerardi# sita in parrochia de Uden ad locum 

dictum in den Eijckenhovel atque in lignis supra (dg: pred) eandem peciam 

terre et juxta ipsam (dg: sitas) consistentibus ac (dg: crescendas) 

crescendis simul cum fructibus in premissis consistentibus et 

crescentibus ut dicebat. 

 

BP 1184 f 334r 04 ma 10-05-1406. 

De broers Johannes, Henricus, Philippus, Petrus en Roverus, nkvw hr 

Henricus van Gheldorp investiet van de kerk van Geldrop en kanunnik van de 

kerk van Sint-Petrus in Oirschot, gaven uit aan Bartholomeus Wijnen soen en 

Henricus Slaets soen van Riel een hoeve, gnd te Braechusen, van wijlen 

voornoemde hr Henricus, in Geldrop, welke hoeve wijlen voornoemde hr 

Henricus in zijn testament had vermaakt aan zijn voornoemde kinderen; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 2 cijnshoenderen aan de grondheer, (2) 1 oude 

groot aan erfg vw voornoemde hr Henricus, (3) een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, aan Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc, (4) een 

b-erfpacht van 2 mud 9 lopen rogge, maat van Geldrop, aan Rutgherus van 

Gheldorp, en thans voor (5) een n-erfpacht van 14 mud 3 lopen rogge, maat 

van Geldrop, met Lichtmis op de hoeve te leveren, te weten (5a) aan Maria 

mv voornoemde broers 21 lopen, (5b) aan elk van de 5 broers 2½ mud1. Zeven 

brieven. Een voor elke broer en hun moeder en een voor de verkrijgers. 

 

(dg: Erunt sex. Quivis fratrum habebit unam). Erunt septem littere. 

Quivis fratrum et mater eorum habebunt unam et ....res habebunt unam. 

Johannes Henricus Philippus Petrus et (dg: Rodolphus) Roverus fratres 

(dg: liberi quondam domini Henrici) pueri naturales domini quondam 

Henrici de Gheldorp investiti olim ecclesie de Gheldorp et canonici 

ecclesie beati Petri in Oerscot quendam mansum dictum te Braechusen 

eiusdem quondam domini Henrici situm in parrochia de Gheldorp (dg: s) cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus quem mansum cum suis attinentiis predictum antedictus 

quondam dominus Henricus in suo testamento legaverat suis pueris 

predictis ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Bartholomeo Wijnen 

soen et Henrico Slaets soen van Riel ab eisdem hereditarie possidendos 

pro duobus pullis (dg: censul) censualibus domino fundi et pro uno grosso 

antiquo heredibus dicti quondam domini Henrici et pro hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco Gerardo Cnode filio 

quondam Ghibonis Herinc et pro hereditaria paccione (dg: duor) duorum 

modiorum (dg: siliginis mensure) et novem lopinorum siliginis mensure de 

Gheldorp Rutghero de Gheldorp #exinde prius solvendis dandis etc# et pro 

hereditaria paccione XIIII modiorum et trium (dg: libe) lopinorum 

siliginis mensure de Gheldorp danda et solvenda a dictis Bartholomeo et 

Henrico anno quolibet hereditarie purificationis et supra mansum 

predictum tradenda ex eodem manso predicto de qua paccione (dg: XIII) 

XIIII modiorum et trium lopinorum siliginis Maria (dg: filia) mater 

dictorum quinque fratrum XXI lopinos siliginis hereditarie paccionis 

atque (dg: Henricus) Johannes duos et dimidium modios siliginis 

#hereditarie paccionis# Henricus eius frater duos et dimidium modios 

                         
1 14 mud + 3 lopen = 21 lopen + 12,5 mud. -> 1 mud = 12 lopen. 
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siliginis hereditarie paccionis Philippus duos et dimidium modios 

siliginis hereditarie paccionis Petrus (dg: fi) duos et dimidium modios 

siliginis hereditarie paccionis et Roverus duos et dimidium modios 

siliginis hereditarie paccionis jamdicte mensure levabunt et habebunt 

annuatim promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et (dg: alter re) alii repromiserunt. Testes 

Lu et Gheel datum secunda post cantate. Solverunt omnes. 

 

BP 1184 f 334r 05 do 15-07-1406. 

Voornoemde Petrus droeg zijn voornoemde 2½ mud rogge erfpacht over aan zijn 

voornoemde broer Henricus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Petrus predictos duos et dimidium modium! siliginis paccionis 

hereditarie supportavit dicto Henrico suo fratri promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jor et Gheel 

datum in festo divisionis apostolorum. 

 

BP 1184 f 334r 06 di 11-05-1406. 

Henricus van den Hamme droeg over aan Rodolphus zvw Godefridus Leonii de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Veghel, ter plaatse gnd Bijnnenhamme, 

(1) een stuk land, naast Heijlwigis wv Godefridus Lonijs enerzijds en 

Arnoldus Caluters anderzijds, (2) een stuk land, gnd tMortelstucsken, 

tussen Henricus Permans enerzijds en Heijlwigis Mannarts anderzijds, (3) 

een stuk land, gnd die Clocke Strepe, naast Heijlwigis wv voornoemde 

Godefridus enerzijds en voornoemde Heijlwigis Mannarts anderzijds, (4) een 

stuk land, gnd den Namer, tussen hr Johannes van der Horst priester 

enerzijds en Nijcholaus van der Braken anderzijds, (5) een beemd, gnd die 

Rietmortel, naast voornoemde Henricus Permans enerzijds en voornoemde 

Heijlwigis Mannarts anderzijds, welke erfgoederen Henricus van den Hamme 

verworven had van Theodericus zvw Arnoldus Ywijns van Vechel. 

 

Henricus van den Hamme peciam terre sitam (dg: in parrochia de Vechel) in 

loco dicto Bijnnenhamme cum uno latere juxta hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam Godefridi Lonijs et cum alio latere juxta hereditatem 

Arnoldi Caluters item peciam terre dictam tMortelstucsken sitam in !inter 

hereditatem Henrici Permans ex uno et hereditatem Heijlwigis Mannarts ex 

alio item peciam terre dictam die Clocke Strepe sitam cum uno latere 

juxta hereditatem Heijlwigis relicte dicti quondam Godefridi et cum 

reliquo latere juxta hereditatem dicte Heijlwigis Mannarts item peciam 

terre dictam den Namer sitam inter hereditatem domini Johannis van der 

Horst presbitri (dg: cum) ex uno et Nijcholai van der Braken ex alio item 

unum pratum dictum die Rietmortel situm in loco dicto Bijnnenhamme cum 

uno latere juxta hereditatem dicti Henrici Permans et cum reliquo latere 

juxta hereditatem dicte Heijlwigis Mannarts que hereditates predicte (dg: 

site sunt) omnes et singule site sunt in parrochia de Vechel in loco 

dicto Bijnnenhamme quas hereditates dictus Henricus van den Hamme erga 

Theodericum filium quondam (dg: Ywani) Arnoldi Ywijns de Vechel 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho filio quondam 

Godefridi Leonii promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jorden et Henricus datum tercia post cantate. 

 

BP 1184 f 334r 07 di 11-05-1406. 

Henricus zvw Henricus van Hamme droeg over aan voornoemde Rodolphus zvw 

Godefridus Leonii een stuk land, met een beemd aan het einde ervan gelegen, 

in Veghel, ter plaatse gnd Bijnnenhamme, op de waters gnd die Amer en die 

Aa, strekkend aan erfgoed van Henricus en Heijlwigis, kv Henricus van 

Hamme, welk stuk land met beemd voornoemde Henricus en Heijlwigis, kv 

voornoemde Henricus van Hamme, in pacht verkregen hadden van Egidius zvw 

Ywanus van Hamme, belast met 5 lopen koren, deels rogge en deels gerst, aan 
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Rutgherus Arken of zijn opvolgers. 

 

Henricus filius quondam Henrici van Hamme peciam terre cum prato (dg: in 

eius fine adiacente) ad finem eiusdem pecie terre jacente et ad eam 

spectante sitam in loco dicto (dg: op Hamme) Bijnnenhamme supra aquas 

dictas #die# Amer et die Aa tendentem ad hereditatem Henrici et 

Heijlwigis puerorum Henrici van Hamme in parrochia de Vechel quam peciam 

terre cum dicto prato sibi adiacente prefatus! Henricus et Heijlwigis 

pueri dicti Henrici van Hamme erga Egidium filium quondam Ywani van Hamme 

ad pactum acquisierant ut dicebat hereditarie supportavit dicto Rodolpho 

promittens super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex 

parte sui et dicte Heijlwigis sue sororis deponere exceptis quinque 

lopinis bladi partim siliginis et partim ordei Rutghero Arken aut suis 

successoribus exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

1184 f.334v. 

 tercia post cantate: dinsdag 11-05-1406. 

 secunda post cantate: maandag 10-05-1406. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 08-05-1406. 

 quarta post jubilate: woensdag 05-05-1406. 

 quarta post cantate: woensdag 12-05-1406. 

 

BP 1184 f 334v 01 di 11-05-1406. 

Henricus van den Hamme zvw Henricus van Hamme droeg over aan Rodolphus zvw 

Godefridus Leonii een stuk land, gnd dat Claerken, 1 zester rogge maat van 

Veghel groot, in Veghel, ter plaatse gnd opten Venne Acker, tussen Luijta 

Godekens enerzijds en wijlen Rutgherus Erken soen anderzijds, welk stuk 

land wijlen Henricus van Hamme verworven had van Ywanus die Cocke van Erpe. 

 

Henricus (dg: filius quondam) van den Hamme filius quondam Henrici van 

Hamme peciam terre dictam #dat# (dg: et) Claerken unum sextarium 

siliginis mensure de Vechel annuatim in semine capientem sitam in loco 

dicto opten Venne Acker inter hereditatem Luijte Godekens ex uno et 

hereditatem quondam Rutgheri (dg: Arkens) Erken (dg: -s) soen ex alio in 

parrochia de Vechel cum omnibus suis attinentiis quam peciam terre 

Henricus quondam van Hamme erga Ywanum die Cocke van Erpe acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Rodolpho filio quondam Godefridi Leonii 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et heredum dicti quondam Henrici van Hamme deponere. Testes 

Jorden et Heijme datum 3a post cantate. 

 

BP 1184 f 334v 02 di 11-05-1406. 

Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus Roesmont: een erfcijns van 8 pond 11 

schelling geld, uit een b-erfcijns van 25 pond voornoemd geld {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Rodolphus Roesmont filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum 

octo librarum et XI solidorum monete de hereditario censu XXV librarum 

dicte monete. 

 

BP 1184 f 334v 03 di 11-05-1406. 

Arnoldus Houtappel droeg over aan de broers Iijelmannus en Johannes, kvw 

Johannes Vette, 1/5 deel dat aan hem behoort in een beemd, gnd die Reijt, 

eertijds van Arnoldus zvw voornoemde Johannes Vette, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Walterus Gobelen enerzijds en Godefridus 

Hoijer anderzijds, strekkend tot aan een gemene steeg, welk 1/5 deel 

voornoemde Arnoldus Houtappel verworven had van voornoemde Arnoldus zvw 

Johannes Vette. 

 

Solvit. 

Arnoldus Houtappel (dg: partem et jus) #quintam partem# sibi competentem 
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in quodam prato dicto die Reijt olim Arnoldi filii quondam Johannis Vette 

sito in parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Walteri Gobelen ex uno et Godefridi Hoijer ex alio tendente ad communem 

stegam quam quintam partem dictus Arnoldus Houtappel erga dictum Arnoldum 

filium quondam Johannis Vette acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Iijelmanno et Johanni fratribus liberis dicti quondam 

Johannis Vette promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Johannes et Jorden datum supra. 

 

BP 1184 f 334v 04 di 11-05-1406. 

Johannes van Berze zvw Willelmus beloofde aan zijn schoonvader Willelmus 

van den Brekelen 15 Engelse nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Berze filius quondam Willelmi promisit super omnia #habita et 

habenda# Willelmo van den Brekelen eius (dg: genero) #socero# XV Engels 

nobel seu valorem ad monitionem predicti Willelmi van den Brekelen 

persolvendos. Testes Jorden et Gheel datum tercia post cantate. 

 

BP 1184 f 334v 05 ma 10-05-1406. 

Philippus Hinckart, Johannes van Best, zijn broer Willelmus Broeder, Thomas 

van de Kelder en Johannes Steenwech zvw Hubertus Steenwech beloofden aan 

Johannes Sceffenere 200 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

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

 

Philippus Hinckart Johannes de Best Willelmus Broeder eius frater Thomas 

de Penu et Johannes Steenwech filius quondam Huberti Steenwech 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Sceffenere CC gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Lu et Egidius datum secunda post 

cantate. 

 

BP 1184 f 334v 06 ma 10-05-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 334v 07 za 08-05-1406. 

Petrus zvw Reijnerus van Dijest alias gnd Crauwels droeg2 over aan Johannes 

van Heze zv Nijcholaus van Heze 80 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 24 gemene plakken, van 89 gulden van 

dezelfde waarde, die Mijchael Rasschart verschuldigd is aan voornoemde 

Petrus. 

 

(dg: Johannes de Hez) Petrus filius quondam Reijneri de Dijest alias 

dictus Crauwels (dg: promisit s) LXXX nu gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato minus tamen de predicta somma 

XXIIII gemeijn placken de LXXXIX gulden dicte valoris quos Mijchael 

Rasschart tenetur dicto Petro ut dicebat legitime supportavit Johanni de 

Hez! filio Nijcholai de Heze. Testes Lu et Gheel datum sabbato post 

jubilate. 

 

BP 1184 f 334v 08 wo 05-05-1406. 

Gerardus Scilder en zijn broer Willelmus, kvw Willelmus Scilder, en 

Rodolphus Vette zvw Ghibo Vette, voor zich en hun bloedverwanten en 

vrienden, en Theodericus zvw Robbertus snijder van Herende, voor zich en 

zijn vrienden en verwanten, verklaarden verzoend te zijn mbt de dood van 

Henricus Berwout zvw Elijas Ver Berthen soen, veroorzaakt door voornoemde 

Theodericus. 

 

                         
2 Zie ← BP 1184 f 331r 05 do 06-05-1406, zelfde contract, niet afgewerkt. 
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Gerardus Scilder et Willelmus eius frater liberi quondam Willelmi Scilder 

et Rodolphus Vette filius quondam Ghibonis Vette pro se et quibuscumque 

suis consanguineis et amicis genitis et generandis et (dg: Henricus) 

Theodericus filius quondam Robberti sartoris de Herende pro se et 

quibuscumque suis amicis et consanguineis genitis et generandis palam 

recognoverunt se mutuo reconciliatos fore (dg: cum) occacione necis alias 

per predictum Theodericum perpetrate in quondam Henricum Berwout filium 

(dg: dicti) quondam (dg: Willelmi Scilder) #Elije Ver Berthen soen# ut 

dicebant promittentes seiunctim mutuo super omnia ratam servare ad jus 

reconciliationis. Testes Lu et Jacobus datum 4ta post jubilate. 

 

BP 1184 f 334v 09 di 11-05-1406. 

Henricus Noet Andries soen droeg over aan Gerongius van Orthen Willems de 

vorsterij van Orthen met toebehoren, aan voornoemde Henricus voor de duur 

van zijn leven gegeven door de hertogin, voor voornoemde Henricus 

gereserveerd de vorsterij van Hintham met toebehoren. 

 

Henricus Noet (dg: filius quondam Andree) Andries soen forestariam de 

Orthen cum suis attinentiis (dg: jure) profecto ac emolumentis ad (dg: 

ipsum) ipsam spectantibus datam sibi per illustrissimam ducissam nostram 

dominam ducissam (dg: de) Luccenburge (de) Lotharinge Brabantie et 

Lijmborge (dg: prout in litteris de eius vero) ab ipso Henrico ad eius 

vitam et non amplius (dg: possidendam et) habendam prout in litteris de 

vero sigillo domine nostre prefate super hoc confectis plenius continetur 

legitime supportavit Gerongio de Orthen Willems !ab eodem Gerongio ad 

vitam dicti Henrici et non amplius possidendam promittens super omnia 

ratam !et obligationem ex parte sui deponere salva sibi forestaria de 

Hijntham cum suis juribus et attinentiis. Testes Jorden et Lu datum 3a 

post cantate. 

 

BP 1184 f 334v 10 di 11-05-1406. 

Voornoemde Gerongius van Orthen Willems beloofde aan voornoemde Henricus 

Noet Andries soen 63 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 

gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1406) en 

de andere helft met Pasen aanstaande (zo 27-03-1407). 

 

Dictus Gerongius promisit super omnia dicto Henrico LXIII nu gulden IX 

boddreger vel XIII Vlems grossos pro quolibet gulden computato mediatim 

Remigii et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 334v 11 wo 12-05-1406. 

Goeswinus Cnode, zijn zoon Willelmus, Henricus Dicbier zv Godefridus en 

Johannes nzvw Martinus Berwout beloofden aan Stephanus Merlingus etc 32 

Franse kronen met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Goeswinus Cnode Willelmus eius filius Henricus Dicbier filius Godefridi 

et Johannes filius naturalis quondam Martini Berwout promiserunt indivisi 

super omnia Stephano Merlingo etc XXXII Vrancrijc cronen ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Jorden et Gheel datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1184 f 334v 12 wo 12-05-1406. 

De twee eersten beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primi duo promiserunt alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 334v 13 wo 12-05-1406. 

Godescalcus Arts soen beloofde aan Petrus Witmeri 40½ nieuwe gulden, 9 
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botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1406) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406). 

 

Godescalcus Arts soen promisit super omnia Petro Witmeri XL et dimidium 

nu gulden scilicet IX boddreger vel X Vlems placken pro quolibet gulden 

computato mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

1184 f.335r. 

 quinta post cantate: donderdag 13-05-1406. 

 

BP 1184 f 335r 01 do 13-05-1406. 

Bernardus zvw Godefridus Sceijvel verpachtte aan Willelmus zvw Hermannus 

Mildeman, Hermannus Smijt, Hermannus zvw Nijcholaus gnd Coel van Gael en 

Arnoldus van der Scuren een hoeve van wijlen voornoemde Godefridus, in 

Herpen, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen een gemene weg enerzijds en de 

goederen, gnd Vosgoede, behorend aan Aleijdis dvw Gerardus Vosse, 

anderzijds, zoals Willelmus zvw Hermannus Mildeman, Hermannus zvw 

Nijcholaus gnd Coel van Gael en Johannes zvw Petrus Robbrechs soen de hoeve 

thans als hoevenaars betelen, tezamen met een tiende van voornoemde 

Godefridus, gnd die tiende te Gael, aldaar, ter plaatse gnd Gael, zoals 

deze tiende behoorde aan wijlen voornoemde Godefridus Sceijvel, zoals die 

op voornoemde hoeve wordt afgeleverd, voor een periode van 7 jaar, ingaande 

Pinksteren over een jaar (zo 15-05-1407), per jaar voor 8 mud rogge, 

Bossche maat, en 26 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren en te betalen voor het eerst met Kerstmis over een 

jaar (zo 25-12-1407). 

Voornoemde pachters zullen de helft, die voornoemde Bernardus toekomt, van 

de oogsten op voornoemde hoeve van het eerste jaar, tezamen met de tiende 

aannemen. 

Voornoemde pachters zullen de hoeve in het achtste jaar te pachters recht 

bezitten; ze zullen in dat achtste jaar de hoeve met eigen zaaigoed 

bezaaien en bezaaid achterlaten, zoals ze hoeve bij aanvang aantroffen; ze 

zullen de helft van de oogsten op de hoeve van dat achtste jaar mogen 

meenemen. Voornoemde Bernardus zal in dat achtste jaar aan de pachters 1 

mud rogge eens leveren. 

De pachters zullen een stuk land, gnd een delle, 1½ morgen groot, gelegen 

in een kamp gnd Sceijvels Camp, behorend tot voornoemde hoeve, gedurende de 

8 jaar niet bezaaien; en geheel het kamp zullen ze in het achtste jaar niet 

bezaaien. 

De pachters zullen geen hout zagen, uitgezonderd takken boven de sloten, 

nodig voor het onderhoud van de afscheidingen. 

De pachters zullen gedurende de 8 jaar de dijken, waterlaten en sluizen 

voor eigen rekening onderhouden van al het oude werk; mocht er nieuw werk 

zijn, dan zullen ze dat voor rekening van Bernardus doen en hem de kosten 

in mindering brengen op de geldsom. 

De pachters zullen namens voornoemde Bernardus betalen 13 Vlaamse groten 

aan de hertog en 7½ Vlaamse groot aan Theodericus Marselijs soen van 

Mameren en dat bedrag in mindering brengen op de geldsom die aan Bernardus 

moet worden betaald. 

Zou Katherina mv voornoemde Bernardus gedurende de 7 jaar overlijden, dan 

zullen de pachters, na overlijden van voornoemde Katherina, de hoeve 

eenmaal bezaaien en te pachters recht bezitten, en niet langer. 

 

Fiet tantum una pro Bernardo. 

Bernardus filius quondam Godefridi Sceijvel quendam mansum cum suis 

attinentiis dicti quondam Godefridi situm in parrochia de Herpen ad locum 

dictum Scadewijc inter communem plateam ex uno et inter bona dicta 

Vosgoede ad (dg: Elisabeth relictam) #Aleijdam! filiam# quondam Gerardi 

Vosse (dg: et eius liberos) spectantia ex alio prout Willelmus filius 
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quondam (dg: Willelmi) Hermanni (dg: Mid) Mildeman Hermannus filius 

quondam Nijcholai dicti Coel de Gael et Johannes filius quondam Petri 

Robbrechs soen ipsum mansum cum suis attinentiis ad presens tamquam 

coloni colunt et possident simul cum quadam decima dicti Godefridi dicta 

die tiende te Gael sita et consistente ibidem ad locum dictum Gael prout 

huiusmodi decima ad dictum quondam Godefridum Sceijvel spectare consuevit 

et supra (dg: ma) ipsum mansum predictum solita est (dg: deduci) adduci 

ut dicebat dedit ad (dg: he) annuum pactum Willelmo filio quondam 

Hermanni (dg: -i) Mildeman Hermanno Smijt (dg: et) Hermanno filio quondam 

(dg: Mij) Nijcholai dicti Coel de Gael et Arnoldo van der Scuren ab 

eisdem ad spacium VII annorum a festo penthecostes proxime futuro ultra 

annum deinceps sine medio (dg: sequentium) #sequentium# possidendum anno 

quolibet dictorum VII annorum pro octo modiis siliginis mensure de Busco 

et pro XXVI Stramproetsche Gelre gulden vel valorem dandis sibi ab aliis 

anno quolibet dictorum VII annorum nativitatis Domini et pro primo 

termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendis additis conditionibus sequentibus primo quod dicti Willelmus 

Hermannus Hermannus et Arnoldus (dg: fructus) medietatem fructuum primo 

anno dictorum VII annorum supra predictum mansum crescendorum scilicet 

illam medietatem que ad ipsum Bernardum pertinebit simul cum decima 

predicta eiusdem anni apprehendent et obtinebunt item quod ipsi Willelmus 

Hermannus Hermannus et Arnoldus octavo anno scilicet anno predictos 

septem annos sine medio sequente possidebunt ad ius coloni mansum 

predictum cum suis attinentiis et quod ipsi eodem octavo anno ipsum 

mansum cum eorum propriis seminibus bene seminabunt et seminatum 

dimittent prout ipsi huiusmodi mansum in introitu dictorum septem annorum 

invenient seminatum et quod ipsi medietatem omnium fructuum et proventuum 

crescendorum et proveniendorum ipso octavo anno predicto supra mansum 

predictum abstrahere et deducere poterunt libere ab huiusmodi manso 

predicto item quod dictus Bernardus ipso octavo anno predicto dabit 

Willelmo Hermanno Hermanno et Arnoldo predictis unum modium siliginis 

semel in paratis item quod dicti Willelmus Hermannus Hermannus et 

Arnoldus (dg: an edificia dicti mansi) peciam prati dictam een (dg: del 

u) delle unum et dimidium jugera continentem sitam in campo dicto 

Sceijvels Camp ad dictum mansum spectante dictis (dg: oct) octo annis 

durantibus non seminabunt et quod ipsi eundem integrum campum dicto octo 

octavo anno etiam non poterunt seminare et quod ipsi non secabunt aliqua 

ligna de manso predicto nisi ramos supra fossata dicti mansi consistentes 

et pro conservatione sepium !ne#ce#carios (dg: et secundum) item quod 

ipsi aggeres aqueductus et sluijsas ad premissa de jure spectantes dictis 

octo annis durantibus ab omni opere antiquo sub eorum propriis expensis 

et laboribus in bona dispositione tenebunt sic et #quod# ad et supra 

dictum mansum cum suis attinentiis dampna inde non evenient et si aliquid 

novi operis ipsis VIII annis durantibus fieri apertuerit! quod illus 

facient fieri expensis dicti Bernardi et quidquid pro illo exposuerint 

quod illud prefato Bernardo defalcabunt de pecunia predicta item quod 

ipsi solvent loco et nomine dicti Bernardi et sub eius expensis quolibet 

anno dictorum VIII annorum domino fundi XIII (dg: et dimidium) grossos 

Flandrie (dg: et VII grossos Flandrie) atque Theoderico Marselijs soen de 

Mameren VII et dimidium grossos Flandrie #et unum modium siliginis 

terminis et locis debitis# in abbreviationem et defalcationem pecunie 

ipsi Bernardo solvende item si (dg: dicta) Katherina mater dicti Bernardi 

decesserit dicto spacio VII annorum durante quod tunc dicti Willelmus 

Hermannus Hermannus et Arnoldus post obitum eiusdem Katherine (dg: semel 

seminabunt) ipsum mansum semel seminabunt et colent ad jus coloni et non 

amplius possidebunt et secundum istas conditiones promisit! #et cum eo 

Katherina eius mater# super omnia warandiam (dg: et aliam) contra 

quascumque personas juri stare volentes et aliam obligationem deponere et 

alii repromiserunt indivisi super omnia (dg: testes) et predictas 

conditiones firmiter facere et cum effectu adimplere. Testes Jorden et 
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(dg: Lu) #Jacobus# datum quinta post cantate. 

 

1184 f.335v. 

 quinta post cantate: donderdag 13-05-1406. 

 

BP 1184 f 335v 01 do 13-05-1406. 

Thomas zvw Johannes Keijmpe verkocht aan Walterus Potteij een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1/3 deel dat aan 

hem behoort in een huis en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus Buijck enerzijds en erfgoed 

van Gerardus Visscher anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Thomas filius quondam Johannis Keijmpe hereditarie vendidit Waltero 

Potteij hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex tercia parte ad ipsum spectante in domo et orto 

sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Henrici 

Buijck ex uno et inter hereditatem Gerardi Visscher ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini ducis et sufficientem facere. Testes Jorden et (dg: Lu) 

#Jacobus# datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 335v 02 do 13-05-1406. 

Henricus van Campen ev Katherina dvw Johannes Keijmpe droeg over aan 

voornoemde Thomas zvw Johannes Keijmpe alle goederen, die aan voornoemde 

Henricus en Katherina gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Katherina, gelegen onder Son. 

 

Solvit. 

Henricus van Campen maritus et tutor legitimus (dg: Go) Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis Keijmpe omnia et singula bona sibi et dicte 

Katherine sue uxori #seu eorum alteri# de morte quondam parentum eiusdem 

Katherine successione advoluta quocumque locorum infra parrochiam de 

Zonne consistentia sive sita aut solvenda ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Thome promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 335v 03 do 13-05-1406. 

Lana wv Rutgherus van den Hout verhuurde aan Walterus die Pulser een hoeve 

van wijlen voornoemde Rutgherus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Onstaden, zoals voornoemde Rutgherus in deze hoeve was overleden, voor een 

periode van 4 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1406), het 

eerste jaar voor 6 mud rogge en 1 mud boekweit, Bossche maat {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Lana relicta quondam Rutgheri van den Hout quendam mansum dicti quondam 

Rutgheri situm in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Onstaden 

simul cum attinentiis ipsius mansi singulis et universis prout dictus 

quondam Rutgherus in eodem manso cum suis attinentiis decessit ut dicebat 

locavit Waltero die Pulser ab eodem ad spacium quatuor annorum festum 

penthecostes proxime futurum sine medio sequentium (dg: anno quolibet) 

primo anno dictorum quatuor annorum pro sex modiis siliginis et uno modio 

boecweijts mensure de Busco. 

 

1184 f.336r. 

 quinta post cantate: donderdag 13-05-1406. 

 

BP 1184 f 336r 01 do 13-05-1406. 

Johannes, Henricus en Enghelberna, kvw Arnoldus Bije van Druenen, en 

Henricus van der Beke ev Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan 

Elizabeth dvw Henricus Custer hun deel in een beemd, gnd Brant, van wijlen 

hr Willelmus Custer priester, in Oisterwijk, tussen wijlen Hessello Gobels 
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enerzijds en Truda Eghens anderzijds, met beide einden strekkend aan wijlen 

voornoemde Hessello. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: et) Henricus fratres #et Enghelberna eorum soror# liberi 

quondam Arnoldi Bije de Druenen cum tutore et Henricus van der Beke 

maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi totam 

partem et omne jus eis competentes in quodam prato #dicto Brant# domini 

quondam Willelmi Custer presbitri sito in parrochia de Oesterwijc inter 

hereditatem #quondam# Hessellonis Gobels ex uno et inter hereditatem 

Trude Eghens ex alio tendente cum utroque fine ad hereditates dicti 

quondam Hessellonis ut dicebant hereditarie vendiderunt Elizabeth filie 

quondam Henrici Custer promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

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

datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 336r 02 do 13-05-1406. 

Elizabeth wv Rutgherus Tijmmerman en haar kinderen Hermannus en Rodolphus 

beloofden aan Arnoldus Tolinc 40 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

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

 

Elizabeth relicta quondam Rutgheri Tijmmerman Hermannus et Rodolphus eius 

liberi promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Tolinc XL gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 336r 03 do 13-05-1406. 

De broers Johannnes en Nijcholaus, kvw Henricus Ysvogel, Gerardus van 

Malsen ev Elizabeth, en Petrus Scerpinc ev Hilla, dvw voornoemde Henricus, 

verkochten aan Gerardus zv Laurencius Ghenen soen (1) een hofstad, in 

Orthen, tussen Katherina wv Arnoldus Ghenen soen enerzijds en een weg gnd 

die Kercwech anderzijds, (2) alle erfgoederen die waren van wijlen 

Laurencius van den Broijle, voorzover die erfgoederen behoorden aan 

Henricus Ysvogel en hij daarin was overleden. 

 

Johannnes Nijcholaus fratres liberi quondam Henrici Ysvogel Gerardus van 

Malsen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Petrus Scerpinc 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie! dicti quondam Henrici 

quoddam domistadium cum suis attinentiis situm in parrochia de Orthen 

inter hereditatem Katherine relicte quondam Arnoldi Ghenen soen ex uno et 

inter viam dictam die Kercwech ex alio #{hier BP 1184 f 336r 04 

invoegen}# ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo filio Laurencii 

Ghenen soen promittentes indivisi super omnia (dg: warandiam) #ratam 

servare# et obligationem deponere (dg: exceptis censibus quod! dictus) 

#ex parte eorum et dicti quondam# Henrici Ysvogel (dg: exinde solvere 

tenebatur). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 336r 04 do 13-05-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 336r 03}. 

atque omnes et singulas hereditates que fuerant quondam Laurencii 

(dg: -s) van den Broijle in quantum huiusmodi hereditates ad (dg: Lauren) 

Henricum (dg: dicti venditoris quoddam domistadium) Ysvogel predictum 

spectabant et ipse in eisdem decessit. 

 

BP 1184 f 336r 05 do 13-05-1406. 

Voornoemde Gerardus zv Laurencius Ghenen soen verkocht aan Gerardus van 

Malsen de helft die aan hem behoort in een hofstad, in Orthen, tussen 

voornoemde Gerardus van Malsen enerzijds en Gerardus Jacobs soen 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Gerardus van Malsen, belast 

met een b-erfcijns van 10 schelling geld. Verkoper beloofde dat de broers 

Henricus en Willelmus, minderjarige kvw Petrus zv voornoemde Laurencius, 
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afstand zullen doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

-. Solvit. 

Dictus Gerardus filius (dg: quondam) Laurencii Ghenen soen #medietatem ad 

se spectantem in# quo-(dg: d)-dam domistadio (dg: -um) situm! in 

parrochia de Orthen inter hereditatem Gerardi de Malsen #ex uno# et inter 

hereditatem Gerardi Jacobs soen ex alio (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Gerardo de Malsen et Gerardo Jacobs soen) scilicet illam 

medietatem que sita est contigue juxta predictam hereditatem dicti 

Gerardi de Malsen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo de Malsen 

promittens super omnia (dg: ratam servare) warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu X solidorum monete exinde solvendo et 

quod ipse Henricum et Willelmum fratres liberos (dg: dicti) quondam Petri 

filii Laurencii predicti dum ad annos pubertatis pervenerint super 

predicta medietate et jure ad opus dicti emptoris hereditarie faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 336r 06 do 13-05-1406. 

Voornoemde Gerardus zv Laurencius Ghenen soen verkocht aan Gerardus Jacobs 

soen de helft van voornoemde hofstad, te weten de helft naast voornoemde 

Gerardus Jacobs soen, en verkoper beloofde zoals hierboven. 

 

Solvit. 

Dictus venditor (dg: promisit s) medietatem (dg: ad ?n) dicti domistadii 

scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta predictam 

hereditatem dicti Gerardi Jacobs soen ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Gerardo Jacobs soen promittens per totum ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 336r 07 do 13-05-1406. 

Laurencius Ghenen soen beloofde aan Henricus Leeuwe zvw Gerardus Leuwe 6 

Hollandse gulden of de waarde direct na overlijden van Elizabeth dvw 

Andreas Wouters ev voornoemde Henricus te betalen. 

 

Laurencius Ghenen soen promisit super omnia Henrico Leeuwe filio quondam 

Gerardi Leuwe sex Hollant gulden vel valorem statim post obitum Elizabeth 

filie quondam Andree Wouters uxoris dicti Henrici persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 336r 08 do 13-05-1406. 

Johannes zvw Willelmus van der Heijden verkocht aan Goeswinus zvw Hermannus 

Veerdoncs een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, uit 

een b-erfpacht van 2 mud 1 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, welke 

pacht van 2 mud 1 lopen Theodericus zvw Henricus van Zantvelt met Lichtmis 

op de na te noemen hoeve beurde, gaande uit 5/6 deel, dat behoorde aan 

voornoemde Theodericus, in een hoeve van wijlen voornoemde Henricus, in 

Veghel, ter plaatse gnd Zontvelt, welke pacht van 18 lopen voornoemde 

Johannes gekocht had van voornoemde Theodericus. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi van der Heijden hereditariam paccionem 

XVIII lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode de hereditaria 

paccione duorum modiorum et unius lopini siliginis eiusdem mensure quam 

paccionem duorum modiorum et unius lopini siliginis Theodericus filius 

quondam Henrici de Zantvelt solvendam habuit hereditarie purificationis 

et supra mansum infrascriptum tradendam ex quinque sextis partibus que ad 

eundem Theodericum spectabant in quodam manso dicti quondam Henrici sito 

in parrochia de Vechel ad locum dictum Zontvelt! quam paccionem XVIII 

lopinorum siliginis dictus Johannes erga predictum Theodericum emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit (dg: dicto) Goeswino 

filio quondam Hermanni Veerdoncs #supportavit cum# !promittens super 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 336r 09 do 13-05-1406. 

Gerardus Berkelman zvw Willelmus Berkelman beloofde aan Johannes Bije zvw 

Arnoldus Bac 70 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, een helft te betalen met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) en 

de andere helft met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1408). De brief 

overhandigen aan Nijcholaus van Maren. 

 

Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi Berkelman promisit super omnia 

Johanni Bije filio quondam Arnoldi Bac LXX gulden scilicet IX boddreger 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato mediatim purificationis 

proxime futurum et mediatim a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. !Tra tradatur Nijcholao de Maren. 

 

BP 1184 f 336r 10 do 13-05-1406. 

Gerardus zvw Gerardus Lambrechts soen verkocht aan Rijxkinus Gerijts soen, 

tbv Henricus bv voornoemde verkoper, alle goederen die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Gerardi Lambrechts soen omnia et singula bona 

sibi de morte suorum quondam patris et matris successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

#Rijxkino Gerijts soen ad opus Henrici fratris dicti venditoris# (dg: 

Henrico suo fratri) promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 336r 11 do 13-05-1406. 

Philippus Hinckart en Jacobus Lu beloofden aan Gerardus van Aa (1) 15 pond 

oude pecunia met Pasen aanstaande (zo 27-03-1407), (2) hetzelfde bedrag met 

Pasen over een jaar (zo 15-04-1408), (3) hetzelfde bedrag met Pasen over 

twee jaar (zo 07-04-1409), (4) hetzelfde bedrag met Pasen over drie jaar 

(zo 23-03-1410) te betalen. 

 

Philippus Hinckart (dg: pro) et Jacobus Lu promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo de Aa XV libras antique pecunie ad pasche proxime futurum 

persolvendas et tantum a pasche proxime futuro ultra annum et tantum a 

pasche proxime futuro ultra duos annos et tantum a pasche proxime futuro 

ultra 3s annos persolvendos. Testes (dg: d) Jorden et Egidius datum 

supra. 

 

BP 1184 f 336r 12 do 13-05-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.336v. 

 quinta post cantate: donderdag 13-05-1406. 

 

BP 1184 f 336v 01 do 13-05-1406. 

Petrus zvw Johannes van der Rijt verkocht aan Johannes Muer zv Johannes 

Muer van Vessem een stuk beemd, in Oostelbeers, tussen kvw Petrus Scoef 

enerzijds en verder rondom naast de gemeint, belast met de hertogencijns en 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beers, aan voornoemde verkoper. De 

brief overhandigen aan hem of aan Johannes van Vessem gewantsnijder. 

 

Solvit II boddreger. 

Petrus filius quondam Johannis van der Rijt peciam (dg: pra hereditatis) 

prati sitam in parrochia de Oestelberze (dg: ad locum) inter hereditatem 
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liberorum quondam Petri Scoef ex uno et inter communitatem alias 

circonquaque coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: M) 

Muer filio Johannis Muer de Vessem promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis ipso domino duci et 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Berze (dg: di) 

dicto emptori exinde solvendis. Testes Jorden et Jacobus datum quinta 

post cantate. Tradatur sibi vel Johanni de Vessem rasori. 

 

BP 1184 f 336v 02 do 13-05-1406. 

Henricus Keijser droeg over aan Godefridus Poijnenborch zvw Johannes 

Poijnenborch 1/3 deel dat aan hem behoort in ongeveer 2¼ morgen land, in 

Nuland, achter Nuwelant, naast de gemene dijk die loopt van de villa van 

Nuland naar de plaats gnd die Hoeven enerzijds en Willelmus Kepken 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Gheerlacus Cnode en met het 

andere eind aan erfgoed gnd tOver die Sceijnckel, welke 2¼ morgen 

voornoemde Henricus Keijser, Ghibo Buc van Wilshusen en Arnoldus 

Screijnmaker zvw Johannes van der Eijnde gekocht hadden van Albertus zvw 

Henricus van Kessel en Willelmus zvw Henricus van Broechoven. 

 

Henricus Keijser terciam partem ad se spectantem in duobus jugeribus 

terre et in quarta parte unius jugeris terre (dg: sitis in) vel circiter 

sitis in parrochia de Nuwelant retro Nuwelant juxta communem aggerem 

tendentem a villa de Nuwelant versus locum dictum die Hoeven ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Kepken ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem quondam Gheerlaci Cnode et cum reliquo fine ad hereditatem 

dictam tOv[er] die Sceijnckel que duo jugera terre et quartam partem 

unius jugeris terre (dg: dictus) Henricus Keijser predictus Ghibo Buc de 

Wilshusen et Arnoldus Screijnmaker filius quondam Johannis van der Eijnde 

erga Albertum filium quondam Henrici de Kessel et Willelmum filium 

quondam Henrici de Broechoven emendo acquisierant prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido Poijnenborch filio quondam Johannis 

Poijnenborch cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 336v 03 do 13-05-1406. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel 

beloofde aan Hubertus Bac en Theodericus van Welle zvw Cristianus, bv 

voornoemde Johannes, en Nijcholaus Coel van Maren en Gerardus Berkelman 

alle verkopingen, vervreemdingen, bezwaringen en uitgiften in pacht gedaan 

door voornoemde Hubertus, Theodericus, Nijcholaus en Gerardus, van waarde 

te houden en niets ertegen te ondernemen dat voornoemde Hubertus, 

Theodericus, Nijcholaus en Gerardus schade zou kunnen berokkenen. Van 

goederen die aan voornoemde Johannes Bije gekomen waren na overlijden van 

zijn oom Johannes Bije zvw voornoemde Walterus en van de goederen die aan 

eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn ouders. De 

brief overhandigen aan Nijcholaus van Maren. 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri dicti 

Groet Wouter de Berkel promisit super omnia (dg: quod ip) Huberto Bac et 

Theoderico de Welle filio quondam Cristiani fratribus dicti Johannis et 

Nijcholao Coel de Maren et Gerardo Berkelman quod ipse Johannes Bije 

omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes (dg: factas) 

ac ad pactum donationes factas per Hubertum Theodericum Nijcholaum et 

Gerardum predictos (dg: perpetue ratas) ac firmas observabit et (dg: q) 

contra (dg: eadem) !esdem numquam #aliquid# aget vel attemptabit #per# 

quod (dg: sui in prim) ipsis Huberto Theoderico Nijcholao et Gerardo 

dampna evenire poterunt insuper dictus Johannes Bije de et super (dg: 

bonis) quibuscumque bonis predicto Johanni Bije de morte (dg: dicti) 

quondam Johannis Bije !de morte quondam Johannis Bije (dg: f) eius 

avunculi filii dicti quondam #Walteri# (dg: Cristiani) successione 

advolutis atque de et super quibuscumque bonis (dg: dicto) primodicto 
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Johanni de morte suorum quondam parentum successione advolutis ratas ac 

firmas perpetue servabit (dg: et quod) insuper primodictus Johannes 

huiusmodi venditionibus alienationibus et obligationibus ac ad pactum 

donationibus suum adhibuit consensum pariter et assensum #insuper# 

promisit Johannes primodictus super omnia quod ipse contra premissa 

numquam aget vel attemptabit. Testes datum supra. Tradatur Nijcholao de 

Maren. 

 

BP 1184 f 336v 04 do 13-05-1406. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat zijn broer Hubertus Bac rekening gegeven 

heeft van alle goederen van voornoemde Johannes, die voornoemde Hubertus 

als momber van voornoemde Johannes heeft ontvangen en dat voornoemde 

Hubertus alles voldaan heeft. 

 

Insuper dictus Johannes palam recognovit sibi per Hubertum Bac eius 

fratrem bonum et legitimum computum fore factum de et (dg: sub) super 

quibuscumque bonis #ipsius Johannis# que dictus Hubertus tamquam (dg: c) 

mamburnus dicti Johannis sui fratris percepit et levabit! (dg: ad ip) a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem insuper dictus Johannes 

palam recognovit sibi per predictum Hubertum de premissis fore 

satisfactum clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 336v 05 do 13-05-1406. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan zijn voornoemde broer Johannes 21 gulden, 

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

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. De brief overhandigen aan Nijcholaus 

van Maren. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia dicto Johanni suo fratri XXI gulden 

IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradatur 

Nijcholao de Maren. 

 

BP 1184 f 336v 06 do 13-05-1406. 

Johannes Boekelman verkocht aan Robbertus van Houthem een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 8 lopen land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen Johannes Aleijten soen 

enerzijds en Arnoldus die Leeuwe anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint, en uit de gebouwen hierop, (2) het deel dat behoort aan 

voornoemde verkoper en zijn vrouw Heijlwigis dvw Arnoldus Herbrechts soen 

in alle geoderen van zijn schoonvader voornoemde Arnoldus, gelegen onder 

Sint-Oedenrode, de 8 lopen reeds belast met 1 Vlaamse groot en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, en het deel belast met lasten. 

 

Johannes Boekelman hereditarie vendidit Robberto de Houthem hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex octo 

lopinatis terre sitis in parrochia van Rode sancte Ode ad locum dictum 

Houthem inter hereditatem Johannis Aleijten soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi (dg: Aleij) die Leeuwe ex alio tendentibus cum 

utroque fine ad communitatem atque ex edificiis in premissis 

consistentibus atque ex tota parte ad dictum venditorem et Heijlwigem 

eius uxorem filiam quondam Arnoldi Herbrechts soen competente in omnibus 

et singulis bonis dicti Arnoldi (dg: quocumque locorum eius) eius soceri 

quocumque locorum infra predictam parrochiam consistentibus ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto! uno grosso Flandrensi et hereditaria paccione unius 

modii siliginis ex (dg: -inde prius solvendis) predictis octo lopinatis 

terre cum suis edificiis et exceptis oneribus ex dicta parte solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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1184 f.337r. 

 quinta post cantate: donderdag 13-05-1406. 

 

BP 1184 f 337r 01 do 13-05-1406. 

Cristianus zv Henricus Hermans soen verkocht aan Johannes Teije nzvw 

Henricus Teije een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

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

plaatse gnd Scouwevelt, tussen erfgoed van Thomas Erenbrechts soen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 1 zesterzaad land tussen 

voornoemd erfgoed van Thomas enerzijds en Gerardus Kijevit anderzijds, dit 

zesterzaad reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Cristianus filius (dg: quondam) Henrici Hermans soen legitime vendidit 

Johanni Teije filio naturali quondam 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 domo 

et orto sitis in parrochia de Nijsterle in loco dicto Scouwevelt inter 

hereditatem Thome Erenbrechts soen ex uno et inter communem stegam ex 

alio item ex una sextariata terre sita !ab (dg: alia parte) inter 

predictam hereditatem dicti Thome ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Kijevit ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis ex dicta sextariata terre prius solvenda et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes Dordrecht 

et Jordan datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 337r 02 do 13-05-1406. 

Johannes zv Nijcholaus gnd Coel Ghijssellen soen verkocht aan voornoemde 

Johannes Teije nzvw 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 in die Hoeven, tussen Goeswinus van den Laer 

enerzijds en Gerardus bv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: q) Nijcholai dicti Coel Ghijssellen soen legitime 

vendidit dicto Johanni 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 in die Hoeven inter hereditatem 

Goeswini van den Laer ex uno et inter hereditatem Gerardi fratris dicti 

venditoris ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 03 do 13-05-1406. 

Thomas van Mameren zvw Ghibo Gansdoet droeg over aan Willelmus van Beke 

smid een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Ghibo 

Kesselman de jongere enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus van Weert 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zvw Johannes Kersmaker. 

 

Thomas de Mameren filius quondam Ghibonis Gansdoet domum et aream sitam 

in Busco ad vicum tendentem a vico Hijnthamensi ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Ghibonis Kesselman junioris ex uno et 

inter hereditatem quondam Lamberti de Weert ex alio venditam sibi a 

Johanne filio quondam Johannis Kersmaker prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo de Beke fabro (dg: f) cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 04 do 13-05-1406. 

Voornoemde Willelmus van Beke smid beloofde aan voornoemde Thomas van 
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Mameren zvw Ghibo Gansdoet 20 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Thome XX gulden IX boddreger 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 05 do 13-05-1406. 

Petrus Mast beloofde aan Johannes Funsel timmerman 65 gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (zo 

25-07-1406) te betalen. 

 

Petrus Mast promisit super omnia Johanni Funsel carpentario LXV gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 06 do 13-05-1406. 

Bernardus van Tefellen, Johannes zv Walterus van den Nuwenhuijse en 

Laurencius zvw Johannes Laurens soen verklaarden dat Godefridus van Zeelst 

Gerijts soen hen voldaan heeft 45 gulden, die voornoemde Godefridus hen 

afgelopen Pasen (zo 11-04-1406) moest betalen, zoals in een Bossche 

schepenbrief staat. 

 

Bernardus van Tefellen Johannes filius Walteri van den Nuwenhuijse et 

Laurencius filius quondam Johannis Laurens soen palam recognoverunt (dg: 

sibi per G) eis per Godefridum (dg: fi) de Zeelst Gerijts soen fore 

satisfactum de XLV gulden quos dictus (dg: Bernardus eis) Godefridus 

ipsis in festo pasche proxime preterito solvere tenebatur prout in 

litteris scabinorum de Busco (dg: solvere tene) continetur ut dicebant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 07 do 13-05-1406. 

Petrus Mast verkocht aan Johannes Funsel timmerman 4 koeien, 4 kalveren, 4 

andere runderen, 13 schapen en 5 lammeren, in het huis van voornoemde 

Petrus, in Lith. Voornoemde Petrus zal ze te schattingsrecht houden van 

voornoemde Johannes, totdat voornoemde Johannes hiervan ontvangen heeft 43 

gulden, 9 botdrager of 13 ooude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend; dan zullen 

ze voor één helft van voornoemde Johannes zijn en voor de andere helft van 

voornoemde Petrus. 

 

Petrus Mast quatuor vaccas quatuor vitulos et quatuor alias pecias 

bestiarum pecoralium dictas runder atque XIII oves et quinque agnos dicti 

Petri consistentes in domo dicti Petri in parrochia de Lijt situata ut 

dicebat legitime vendidit Johanni Funsel carpentario promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione quod 

dictus Petrus premissa et omnia inde provenienda et enutrienda tenebit a 

dicto Johanne ad jus stabilitionis quod exponetur te scettingen recht 

donec dictus Johannes inde perceperit XLIII gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato et extunc deinceps premissa et 

omnia inde provenienda erunt mediatim dicti Johannis et mediatim dicti 

Petri. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 08 do 13-05-1406. 

Thomas zv Walterus Maes soen ev Cristina dvw Godefridus Femijen soen 

verkocht aan Henricus die Wijse van Bucstel zv Nijcholaus Wijse een 

n-erfpacht van ½ mud raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel te 

leveren, gaande uit 2 stukken land van wijlen voornoemde Godefridus Femijen 

soen die nu aan voornoemde verkoper behoren, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Onlant, (1) tussen Gerardus Claes soen van den Oever enerzijds en 

Johannes van den Loo anderzijds, (2) met de gebouwen hierop, tussen 

voornoemde Gerardus enerzijds en Henricus Hamer anderzijds, reeds belast 
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met (a) 1 oude groot, (b) 1/3 deel van 10 penning nieuwe cijns, (c) 1/3 

deel van 14 penning oude cijns. 

 

Thomas filius (dg: q) Walteri Maes soen maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie quondam Godefridi Femijen #soen# (dg: 

hereditariam paccionem) hereditarie vendidit Henrico die Wijse van 

Bucstel (dg: hereditariam paccionem d) filio Nijcholai Wijse hereditariam 

paccionem dimidii seminis raparum (dg: solvendam hereditarie 

purificationis et) mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Bucstel tradendam ex duabus peciis terre dicti quondam Godefridi 

Femijen soen nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in parrochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant (dg: in) quarum una inter 

hereditatem Gerardi Claes soen van den Oever ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Loo ex alio et altera (dg: in) cum edificiis in eadem 

consistentibus inter hereditatem dicti Gerardi ex uno et inter 

hereditatem Henrici Hamer ex alio site sunt atque ex edificiis predictis 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo et tercia parte X 

denariorum novi census et tercia parte XIIII denariorum antiqui census ex 

premissis prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et Gheel 

datum supra. 

 

BP 1184 f 337r 09 do 13-05-1406. 

Philippus Hinckart machtigde Jacobus Lu zijn cijnzen, renten, pachten en 

tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Philippus Hinckart dedit et contulit Jacobo Lu potestatem monendi suos 

census redditus et pacciones et credita quecumque que sibi debentur et 

debebuntur a personis quibuscumque et bona sua regendi usque ad 

revocationem. Testes Jorden et Gheel datum quinta post cantate. 

 

1184 f.337v. 

 quinta post cantate: donderdag 13-05-1406. 

 

BP 1184 f 337v 01 do 13-05-1406. 

De gezusters Agnes en Andrea, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus, Hadewigis, 

Margareta en Mechtildis, kvw Alardus Wuest door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Mechtildis dvw voornoemde Walterus, en Thomas van de Kelder ev 

Elizabeth dvw voornoemde Alardus, maakten een erfdeling van goederen van 

wijlen voornoemde Walterus, waarin hij overleed, die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Agnes kreeg (1a) een huis en erf, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

tussen een kamer van wijlen voornoemde Walterus die nu behoort aan 

voornoemde Andrea enerzijds en erfgoed van Godescalcus Arnts soen, met een 

stukje ledig erfgoed ertussen, anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan 

erfgoed van wijlen Johannes Monic, (1b) voornoemd stukje ledig erfgoed, met 

de helft van de tussenwand tussen voornoemd huis en voornoemde kamer, uit 

welk huis en erf b-erfcijnzen van 40 schelling betaald moeten worden aan 

Johannes van Bladel, (2) 1/3 deel of iets minder van een kamp, 9 morgen 2 

hont groot, ter plaatse gnd Bijesthaer, tussen Arnoldus van Haenwijc 

enerzijds en Franco Munter en de zijnen anderzijs, welk kamp wijlen 

voornoemde Walterus gekocht had van de stad Den Bosch, te weten het 1/3 

deel naast Ludolphus Buc van Boemel, met 38 schelling b-erfcijns uit dit 

1/3 deel te betalen van de cijns die de stad Den Bosch uit het kamp beurt. 

 

(dg: domicella) Agnes et Andrea sorores filie quondam Walteri de Oekel 

#Goeswinus# Hadewigis Margareta et Mechtildis liberi quondam Alardi Wuest 

ab ipso quondam Alardo et quondam Mechtilde eius uxore filia dicti 

quondam Walteri pariter geniti cum tutore #et Thomas de Penu maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Alardi# palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

dicti quondam Walteri (dg: nu) in quibus ipse decessit nunc ad ipsos ut 
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dicebant spectantibus. 

Mediante qua divisione domus et area sita in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge inter quandam cameram dicti quondam (dg: Godescalc) Walteri 

nunc ad dictum Andream spectantem ex uno et inter hereditatem Godescalci 

Arnts soen quadam particula vacue hereditatis interiacente ex (dg: uno et 

a) alio tendens retrorsum ad hereditatem quondam Johannis Monic atque 

dicta particula vacue hereditatis simul cum medietate parietis 

interstitialis consistentis inter predictam domum et aream et inter 

cameram predictam ex (dg: quad) qua domo et area hereditarii census XL 

solidorum Johanni de Bladel erunt solvendi (dg: de h) 

Item tercia pars vel modicum minus cuiusdam campi IX jugera et duo hont 

terre continentis siti ad locum dictum Bijesthaer inter hereditatem 

Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter hereditatem Franconis Munter et eius 

sociorum ex alio quem campum dictus quondam Walterus erga opidum de Busco 

emendo acquisierat #scilicet illa tercia pars vel modicum minus !sita est 

contigue juxta hereditatem Ludolphi Buc de Boemel# simul cum XXXVIII 

solidis hereditarii census ex huiusmodi tercia parte solvendis de censu 

quem opidum predictum ex huiusmodi campo habuit solvendum predicte Agneti 

cesserunt in partem ut alii cum tutore recognoverunt super quibus etc 

alii renunciaverunt promittentes cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et dampna equaliter portare (dg: hoc 

adiuncto quod possesso) scilicet dicta Agnes pro una tercia parte Andrea 

pro una tercia parte et alii pro una tercia parte. Testes Lu et Jacobus 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1184 f 337v 02 do 13-05-1406. 

Voornoemde Andrea dvw Walterus van Oekel kreeg (1) een kamer met 

ondergrond, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen twee huizen die waren van 

wijlen voornoemde Walterus van Oekel, achterwaarts strekkend tot aan 

erfgoed van wijlen Johannes Monic, met de helft van de tussenwanden aan 

weerszijden, welke kamer vrij van cijns is, (2) 1/3 deel of iets minder van 

voornoemd kamp, te weten het 1/3 deel in het midden, uit welk 1/3 deel 39 

schelling betaald moeten worden van de cijns die de stad Den Bosch uit 

geheel het kamp beurt, (3) 1/3 deel van 2 stukken land, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd die Houwe, tussen wijlen Henricus van den Hovel 

enerzijds en Metta van Dueren anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde Walterus 

van Oekel gekocht had van Arnoldus van Haenwijc, met de cijns die eruit 

gaat, (4) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, die Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt moest betalen aan 

Nijcholaus Coel Cnoden soen, gaande uit een stuk land, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Roet, welke cijns aan wijlen voornoemde Walterus 

behoorde. 

 

Et mediante qua divisione quadam camera cum eius fundo sita in Busco 

ultra pontem dictum Tolbrugge inter duas (dg: cameras) #domos# que 

fuerant dicti quondam Walteri de Oekel tendens retrorsum ad hereditatem 

quondam Johannis Monic simul cum medietate parietum interstitialium 

consistentium ab utroque latere camere predicte !consistentium ex qua 

camera (dg: nichil ad presens dicitur fore solvendum) #ab omni censu jam 

libera est# atque tercia pars vel modicum minus campi predicti scilicet 

illa tercia pars que sita est in medio campi predicti ex qua tercia parte 

XXXIX solidi hereditarii census annuatim sunt et erunt solvendi de censu 

quem opidum de Busco ex dicto integro campo habuit solvendum atque tercia 

(dg: -m partem) pars duarum peciarum terre sitarum in parrochia de Gestel 

prope Herlaer in loco dicto die Houwe inter hereditatem quondam Henrici 

van den Hovel ex uno et inter hereditatem (dg: Mette) Mette de Dueren ex 

alio (dg: quas d) quam terciam partem dictus Walterus de Oekel erga 

Arnoldum de Haenwijc emendo acquisierat prout in litteris simul cum censu 

exinde solvendo 

item hereditarius census XL solidorum monete solvendus hereditarie 

Martini hyemalis quem Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamvelt 
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solvere tenebatur Nijcholao Coel Cnoden soen ex pecia terre sita in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti (dg: qui in l) ad locum dictum Roet 

qui census ad predictum quondam Walterum pertinere consuevit ut dicebat 

(dg: ut) dicte Andree cesserunt in partem ut alii etc super quibus etc 

promittentes cum tutore ut supra per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 337v 03 do 13-05-1406. 

Voornoemde Goeswinus, Hadewigis, Margareta en Mechtildis, kvw Alardus Wuest 

door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Walterus van Oekel, 

en Thomas van de Kelder ev Elizabeth dvw voornoemde Alardus kregen (1) een 

huis en erf, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van Rodolphus 

zvw Godescalcus Roesmont enerzijds en een kamer van voornoemde Andrea dvw 

Walterus van Oekel anderzijds, met de helft van de tussenwand tussen dit 

huis en voornoemde kamer, welk huis en erf achterwaarts strekt tot aan 

erfgoed van wijlen Johannes Monic, uit welk huis en erf 30 schelling 

b-erfcijns betaald moeten worden, (2) 1/3 deel {f.338r} en iets meer van 

voornoemd kamp, te weten het deel richting de villa van Vlijmen, welk 1/3 

deel overal 8 voet breder is dan de twee andere delen, uit welk 1/3 deel 

betaal moeten worden 38 schelling van de b-erfcijns, die de stad Den Bosch 

uit geheel het kamp beurt. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco (dg: ad) ultra 

pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem (dg: Godescalci fi) Rodolphi 

filii quondam Godscalci Roesmont ex uno et inter cameram dicte Andree ex 

alio (dg: simu) simul cum medietate parietis interstitialis consistentis 

inter predictam domum et inter cameram predictam (dg: ex) et que domus et 

area tendit (dg: aa) retrorsum ad hereditatem quondam Johannis Monic ex 

qua domo et area XXX solidi hereditarii census annuatim sunt solvendi 

atque tercia pars 

 

1184 f.338r. 

 sexta post cantate: vrijdag 14-05-1406. 

 

BP 1184 f 338r 01 do 13-05-1406. 

dicti campi (dg: et modicum #octo pedatas) et modicum# plus scilicet illa 

pars que sita est versus villam de Vlijmen (dg: ut dicebant ex qua 

tercia) et que tercia pars excedit alias partes (dg: in) undique in 

latitudine in octo pedatis ex qua tercia parte XXXVIII solidi hereditarii 

census sunt solvendi de censu quem opidum de Busco ex dicto integro campo 

habuit solvendum 

prefatis liberis dicti quondam Alardi et Thome cesserunt in partem ut 

alii per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 338r 02 do 13-05-1406. 

Alle voornoemden: de gezusters Agnes en Andrea, dvw Walterus van Oekel, 

Goeswinus, Hadewigis, Margareta en Mechtildis, kvw Alardus Wuest door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw voornoemde Walterus, en Thomas 

van de Kelder ev Elizabeth dvw voornoemde Alardus, verkochten aan 

Petronella dvw {kennelijk een andere} Walterus van Oekel een b-erfpacht van 

6 zester rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Henricus Grieten soen 

beloofd had te betalen aan wijlen {eerst}genoemde Walterus en na zijn 

overlijden aan zijn erfgenamen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, naast de heide. 

 

Dicti omnes ut supra (dg: l) hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes filius quondam Henrici Grieten 

soen promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Waltero ad eius 

vitam et post eius decessum heredibus eius hereditarie purificationis et 

in Busco traditurum ex pecia terre sita in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti juxta mericam prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Petronelle filie quondam Walteri de Oekel #supportaverunt# cum litteris 
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et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: sui) eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 338r 03 do 13-05-1406. 

Voornoemde gezusters Agnes en Andrea, dvw Walterus van Oekel, Goeswinus en 

Hadewigis, kvw Alardus Wuest door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Mechtildis dvw voornoemde Walterus, en Thomas van de Kelder ev Elizabeth 

dvw voornoemde Alardus, deden tbv Margareta en Mechtildis, dvw voornoemde 

Alardus Wuest, afstand van een b-erfcijns van 10 pond geld, die Nijcholaus 

zv Agnes beloofd had aan wijlen voornoemde Walterus, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, 3½ morgen 19½ roede groot, in Maren, in 

de Grote Wert van Maren, tussen erfg vw Albertus Loze enerzijds en kv 

Willelmus van Gewanden anderzijds. 

 

Dicti Agnes Andrea Goeswinus Hadewigis et Thomas ut supra cum tutore 

super hereditario censu X librarum monete quem Nijcholaus filius Agnetis 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Waltero hereditarie (dg: 

p) nativitatis Domini ex pecia terre tria et dimidium jugera ac XIX (dg: 

v) et dimidiam virgatas terre continente sita in parrochia de Maren in 

magna insula de Maren inter hereditatem heredum quondam Alberti Loze ex 

uno et inter hereditatem liberorum Willelmi de Gewanden ex alio prout in 

litteris et super jure ad opus Margarete et Mechtildis filiarum dicti 

quondam Alardi Wuest hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et dampna portare ut in divisione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 338r 04 vr 14-05-1406. 

Henricus Vrieze smid ev Eefsa dvw Ghibo Rovers soen van den Broec droeg 

over aan Rodolphus Koijt zv Willelmus Loijer, tbv hem en zijn vrouw 

Katherina wv Theodericus Mersman, een lijfrente3 van 4 oude schilden, op 

het leven van voornoemde Eefsa te betalen, één helft met Allerheiligen en 

de andere helft op 1 mei, welke lijfrente voornoemde Eefsa gekocht had van 

de stad Den Bosch. 

 

Henricus Vrieze faber maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris filie 

quondam Ghibonis Rovers soen van den Broec vitalem pensionem quatuor aude 

scilde solvendam anno quolibet ad vitam dicte Eefse et non ultra mediatim 

omnium sanctorum et mediatim prima die mensis maii quam pensionem vitalem 

dicta Eefsa erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris de 

vero sigillo etc legitime supportavit Rodolpho Koijt filio Willelmi 

Loijer ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris relicte quondam 

Theoderici Mersman cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

                         
3 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 

1399, p.14, … Op meijdach, … p.16, … Noch opten selven dach, … p.17, … 

Item Eefse van den Broec II sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 2  01 10 1399 tot 18 04 

1400, p.45, … Noch op alre heiligen dach (za 01-11-1399), … p.46, Item 

Eefse Gibe Roevers soens dochter II sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 3  18 04 1400 tot 01 10 

1400, p. 70, … Noch op meijdach (za 01-05-1400) … p.71, Item Eefse Gibe 

Roevers soens dochter II sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 4  01 10 1400 tot 03 04 

1401, p.96, … Op alreheiligen dach (ma 01-11-1400), … p.99, … Item Eefse 

Gibe Roevers soens dochter II sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 5  26 03 1402 tot 01 10 

1402, p.128, … Noch op meijdach (ma 01-05-1402), … p.129, … Item Eefse 

Gibe Roevers soens dochter II sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6  11 04 1406 tot 01 10 

1406, p.160, … Noch opten selven dach (za 01-05-1406), … p.161, … Item 

Eefse Ghiben Roevers soens dochter II sc. 
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servare et obligationem ex parte sui (dg: et dicte Eefse) deponere. 

Testes Lu et Gheel datum sexta post cantate. 

 

BP 1184 f 338r 05 vr 14-05-1406. 

Johannes Keelbreker van Berlikem zvw Henricus Keelbreker verkocht aan 

Henricus van Gelre een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Lambertus smid enerzijds en Gerardus Morre 

anderzijds, strekkkend vanaf de gemeint tot aan Willelmus van der 

Espendonc, reeds belast mmet een b-erfcijns van 6½ Hollandse gulden aan 

Jacobus van Neijnsel, gaande uit het voornoemde en uit andere erfgoederen. 

 

Johannes Keelbreker de Berlikem filius quondam Henrici Keelbreker 

hereditarie vendidit Henrico de Gelre hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto sitis in parrochia de Berlikem ad locum 

dictum Beilver inter hereditatem Lamberti fabri ex uno et inter (dg: 

communem) hereditatem Gerardi Morre ex alio tendentibus a communitate ad 

hereditatem Willelmi van der Espendonc ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: ce) hereditario 

censu sex et dimidii Hollant gulden Jacobo de Neijnsel ex premissis et ex 

aliis hereditatibus prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: 

datum supra) Lu et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 338r 06 vr 14-05-1406. 

Henricus Keelbreker smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Cristianus) Henricus Keelbreker faber prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 338r 07 vr 14-05-1406. 

Henricus Wouters soen van Berlikem verkocht aan Marcilius van Vessem zvw 

Johannes van Vessem een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin, in 

Berlicum, tussen Yda van Tuijl en de abt van Berne enerzijds en Jacobus 

Henrics soen en Willelmus van der Bruggen anderzijds, met een eind 

strekkend vanaf de straat gnd Onsterstal tot aan een gemene weg die loopt 

naast de kerk van Berlicum, reeds belast mmet 12 pond geld b-erfcijns, 

gaande uit het voornoemde en uit andere erfgoederen van voornoemde 

verkoper. 

 

Henricus Wouters soen van Berlikem hereditarie vendidit Marcilio de 

Vessem filio quondam Johannis de Vessem hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo area et orto sitis in parrochia de Berlikem 

inter hereditatem Yde van Tuijl #et abbatis de Berna# ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Henrics soen (dg: ex alio) Willelmi van der Bruggen 
!tendentibus cum uno fine (dg: ad) a vico dicto Onsterstal ad communem 

vicum tendentem juxta ecclesiam de Berlikem ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XII 

liberis #hereditarii census# monete ex premissis et quibusdam aliis 

hereditatibus dicti venditoris solvendis et sufficientem facere. Testes 

Jorden et Lu datum sexta post cantate. 

 

BP 1184 f 338r 08 vr 14-05-1406. 

Cristianus van den Bredeacker zvw Gerardus van den Bredeacker droeg over 

aan Johannes zv Johannes van Houthem het deel dat aan hem gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gerardus, resp. aan hem zal komen na overlijden 

van zijn moeder Agnes, in goederen van wijlen voornoemde Gerardus, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant. 
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Solvit. 

Cristianus van den Bredeacker filius quondam Gerardi van den Bredeacker 

(dg: omnia et singula bona sibi de) #partem et jus# sibi de morte dicti 

quondam Gerardi successione advolutas #et post mortem Agnetis sue matris 

successione advolvendas# in quibuscumque bonis dicti quondam Gerardi 

sitis in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio Johannis de Houthem promittens 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 338r 09 za 15-05-1406. 

Mechtildis dvw Johannes van Slipen droeg over aan Johannes Groet, tbv het 

gasthuis dat wijlen hr Adam van Mierde gesticht had in Den Bosch, ter 

ondersteuning van de arme vrouwen daarin, een b-erfcijns van 6 pond geld, 

met Pasen te betalen, gaande uit de helft, die behoort aan Arnoldus van 

Haenwijc, van een erfgoed, gnd dat Dodebroecke, in Gestel bij Herlaer, 

tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

cijns Walterus van Oekel, tbv Johannes pottenbakker, gekocht had van 

voornoemde Arnoldus, van welke cijns voornoemde Mechtildis één helft, die 

aan Johannes zvw Johannes van Slipen gekomen was na overlijden van zijn oom 

Johannes pottenbakker, {f.338v} verworven had van Johannes zvw Johannes van 

Slipen, en van welke cijns de andere elft aan voornoemde Mechtildis gekomen 

was na overlijden van voornoemde Johannes pottenbakker. 

 

-. 

Mechtildis filia quondam Johannis de Slipen #cum tutore# hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie pasche ex medietate ad 

Arnoldum de Haenwijc spectante cuiusdam hereditatis dicte dat Dodebroecke 

site in parrochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem dicti Arnoldi 

ex uno et inter communem plateam ex alio quem censum Walterus de Oekel ad 

opus Johannis tornatoris erga dictum Arnoldum emendo acquisierat de quo 

censu dicta Mechtildis unam medietatem (dg: erg) que Johanni filio 

quondam Johannis de Slipen de morte quondam Johannis tornatoris eius 

avunculi successione 

 

1184 f.338v. 

 sabbato post cantate: zaterdag 15-05-1406. 

 sexta post cantate: vrijdag 14-05-1406. 

 tercia post vocem: dinsdag 18-05-1406. 

 

BP 1184 f 338v 01 za 15-05-1406. 

fuerat advoluta erga dictum Johannem filium (dg: Johannis) quondam 

Johannis de Slipen acquisierat prout hec in litteris continentur et de 

quo censu reliqua medietas dicte Mechtildi de morte dicti quondam 

Johannis tornatoris successione advoluta est ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Groet ad opus hospitalis quod dominus quondam Adam de 

Mierde fundaverat in Busco (dg: ad opus) #pro# pauperibus mulieribus in 

eodem (dg: sustende) sustinendis cum litteris et jure promittens cum 

tutore super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et heredum dicti quondam Johannis tornatoris deponere. Testes 

Johannes et Gheel datum sabbato post cantate. 

 

BP 1184 f 338v 02 vr 14-05-1406. 

Godefridus Meirskens als bestuurder van het gasthuis in Den Bosch bij de 

Peter Schuts Port maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen van 

Engelen. 

 

Godefridus Meirskens tamquam gubernator hospitalis siti in Busco prope 

portam dictam Peter Schuts Porte omnes venditiones alienationes et 

obligationes factas per Heijnmannum filium quondam Willelmi Stevens soen 

de Engelen calumpniavit. Testes Jorden et Lu datum (dg: sab) sexta post 
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cantate. 

 

BP 1184 f 338v 03 di 18-05-1406. 

Amelius Vaecke zv Johannes Vaecke ev Elizabeth dvw Conrardus Piecke zvw 

Willelmus Piecke droeg over aan Margareta wv voornoemde Conrardus een 

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

gaande uit een stuk land, gnd die Aude Hostat, 11 lopen rogge groot, in 

Westilburg, tussen erfgoed dat heboort aan het klooster van Tongerlo 

enerzijds en een gemene weg, gnd die Ghemeijn Heerwech, anderzijds, met een 

eind strekkend aan Willelmus Molle en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemd klooster, welke pacht aan Conrardus Piecke zvw Willelmus Piecke 

was overgedragen door Godefridus zvw Alardus Bonincs soen van Tijel, van 

welke pacht voornoemde Margareta haar vruchtgebruik had overgedragen aan 

haar voornoemde schoonzoon Amelius. 

 

-. Solvit. 

Amelius Vaecke filius Johannis Vaecke maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Conrardi (dg: Pei Pijecke) Piecke filii quondam 

Willelmi Piecke hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Remigii ex pecia terre dicta die Aude Hostat 

(dg: unum) undecim lopinos siliginis in semine capiente sita in parrochia 

de Westilborch inter hereditatem spectantem ad conventum de Tongherlo ex 

uno et inter communem plateam (dg: ex alio) dictam die Ghemeijn Heerwech 

ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Willelmi Molle et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti conventus supportatam Conrardo Piecke 

filio quondam Willelmi Piecke a Godefrido filio quondam Alardi Bonincs 

soen de Tijel prout in litteris et de qua (dg: censu) #paccione# 

Margareta relicta quondam Conrardi predicti suum usufructum sibi in eo 

competentem legitime supportaverat dicto Amelio suo genero prout in 

litteris hereditarie supportavit jamdicte Margarete cum litteris et aliis 

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

deponere. Testes Jorden et Gheel datum tercia post vocem. 

 

BP 1184 f 338v 04 di 18-05-1406. 

Johannes zvw Henricus van Assche alias gnd Weijndelmoden soen verklaarde 

dat Reijmboldus van Geffen alle achterstallige termijnen heeft voldaan 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Assche alias dictus Weijndelmoden soen 

palam recognovit sibi per Reijmboldum de Geffen fore satisfactum de 

omnibus arrestadiis sibi restantibus usque in diem presentem de (dg: 

antiqua pecunia). 

 

BP 1184 f 338v 05 di 18-05-1406. 

Egidius Moelner zvw Henricus Moelner van Herlaer droeg over aan de 

secretaris, tbv zijn zoon Johannes, al zijn goederen en al zijn cijnzen, 

renten en pachten. Voornoemde Johannes moet hieruit betalen aan zijn broer 

hr Henricus zv voornoemde Egidius regulier kanunnik van het klooster van 

H.Maria in Tongerlo, een lijfrente van 24 Hollandse gulden van Willelmus of 

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

Jan. De brief overhandigen aan voornoemde Egidius. 

 

-. 

Egidius Moelner filius quondam Henrici Moelner de Herlaer omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata necnon omnes 

et singulos suos census redditus ac pacciones hereditarios quoscumque 

quocumque locorum sibi solvendos aut consistentes ut dicebat hereditarie 
!mihi ad opus Johannis sui filii promittens super habita et habenda 

warandiam tali conditione quod dictus Johannes solvet ac solvere 

tenebitur #ex premissis# domino Henrico suo fratri filio dicti Egidii 

canonico regulari monasterii beate Marie Tongerlensis vitalem pensionem 
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XXIIII Hollant gulden Willelmi vel valorem anno quolibet ad vitam dicti 

domini Henrici et non ultra mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis ex premissis. Testes. Tradatur dicto Egidio. 

 

BP 1184 f 338v 06 vr 14-05-1406. 

Johannes van Mulsen beloofde aan Arnoldus Lemkens leerbewerker 26½ gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Severinus aanstaande (za 

23-10-1406) te betalen. 

 

Johannes de Mulsen promisit super omnia Arnoldo Lemkens frunitori XXVI et 

dimidium gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

Severini proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Lu datum sexta 

post cantate. 

 

BP 1184 f 338v 07 za 15-05-1406. 

Destijds had Arnoldus Avemari gerechtelijk verkocht aan Arnoldus van 

Vladeracken de goederen, gnd die Heijtrake, in Deurne, met toebehoren. 

Vervolgens hadden Nella wv voornoemde Arnoldus Van Vladeracken en Gerardus, 

zv voornoemde Nella en Arnoldus, die goederen overgedragen aan Willelmus 

van Geldorp zvw Johannes van Geldorp. 

Daarna had Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp de goederen 

uitgegeven aan Engbertus van den Dodenberch zv Johannes van den Loeken, 

uitgezonderd de tiende van wijlen voornoemde Johannes van Gheldorp aldaar, 

voor 60 oude groten Tournoois aan de hertog, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan Henricus zvw Willelmus van Audenhoven, een 

b-erfcijns van 40 Hollandse gulden aan voornoemde Johannes zvw Johannes van 

Gheldorp, en voor verschillende lijfrenten. 

Daarna had voornoemde Engbertus de goederen, voornoemde tiende 

uitgezonderd, overgedragen aan voornoemde Willelmus van Gheldorp zvw 

Johannes van Geldorp. 

Voornoemde Willelmus verkocht thans aan Danijel van Goer zvw Lambertus 

voornoemde goederen, gnd die Heijtrake, met toebehoren, uitgezonderd 

voornoemde tiende en ook voor voornoemde Willelmus gereserveerd een beemd, 

gnd die Beirct, in Deurne, aan gene zijde van de landweer, tussen de 

gemeint van Deurne enerzijds en de gemeint van Asten anderzijds. Zou er uit 

voornoemde goederen, uitgezonderd de tienen en de beemd, jaarlijks méér 

betaald moeten worden dan de hertogencijns, voornoemde b-erfpacht van 1 mud 

rogge en voornoemde b-erfcijns {f.339r} van 40 Hollandse gulden, dan zal 

Willelmus dat afhandelen. 

 

Scribatur quamvis sit cancellatum. 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Avemari bona dicta die Heijtrake 

sita in parrochia de Duerne ac attinentias eorundem bonorum singulas et 

universas hereditarie vendidisset Arnoldo de Vladeracken per judicem etc 

prout in litteris et cum deinde (dg: dictus et) Nella relicta dicti 

quondam Arnoldi (dg: et Gerardus) de Vladeracken et Gerardus filius 

dictorum Nelle #et Arnoldi# antedicta bona cum suis attinentiis predictis 

hereditarie supportasset! Willelmo de Geldorp filio quondam Johannis de 

Geldorp prout in litteris et cum eciam Johannes de (dg: Geldor) Gheldorp 

filius quondam Johannis de Gheldorp antedicta bona cum suis attinentiis 

predictis (dg: dedisset ad) decima dicti quondam Johannis de Gheldorp 

ibidem consistente excepta #{invoegingsteken is doorgehaald}# dedisset ad 

hereditarium censum Engberto van den Dodenberch filio Johannis van den 

Loeken scilicet pro LX grossis antiquis (dg: domino) Turonensibus (dg: d) 

domino duci et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco Henrico filio quondam Willelmi de Audenhoven (dg: exinde prius) et 

pro hereditario censu XL gulden monete Hollandie predicto Johanni filio 

quondam Johannis de Gheldorp exinde solvendis (dg: prout in litteris et 

cum ec) atque pro diversis vitalibus pensionibus exinde solvendis prout 

in litteris et cum eciam dictus Engbertus dicta bona (dg: ?anc) cum suis 

attinentiis predictis excepta decima predicta hereditarie supportasset 
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Willelmo de Gheldorp predicto prout in litteris constitutus dictus 

Willelmus predicta bona die Heijtrake vocata atque attinentias eorundem 

bonorum singulas et universas predicta decima semper excepta #{hier BP 

1184 f 338v 08 invoegen}# hereditarie vendidit Danijeli van Goer filio 

quondam Lamberti #supportavit cum# !cum litteris et aliis et jure 

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

obligationem ex parte sui si ex predictis) promisit !insusuper super 

habita et habenda si ex predictis bonis cum suis attinentiis predictis 

#dicta decima et prato# plus (dg: es) ad presens plus esset solvendum 

annuatim quam dictus census domini ducis et quam predicta paccio unius 

modii siliginis et quam predictus census 

 

BP 1184 f 338v 08 za 15-05-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 338v 07}. 

excepto #eciam et dicto Willelmo reservato# quodam prato dicto die Beirct 

sito in dicta parrochia ab isto latere muniminis inter communitatem de 

Duerne ex uno et inter communitatem de Asten ex alio. 

 

1184 f.339r. 

 sabbato post cantate: zaterdag 15-05-1406. 

 anno CCCCmo (dg: sexto mensis maii die XV): zaterdag 15-05-1406. 

 anno CCCCmo nono mensis februarii die XXIIIa: zaterdag 23-02-1409. 

 

BP 1184 f 339r 01 za 15-05-1406. 

quadraginta Hollant gulden quod illud deponet omnino. Testes (dg: Lu) 

#Gheel# et Jacobus datum sabbato post cantate. 

 

BP 1184 f 339r 02 za 15-05-1406. 

Zegherus van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zegherus de Geldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 03 za 15-05-1406. 

Destijds had Arnoldus van Vladeracken zvw Gerardus van Vladeracken 

gerechtelijk verkocht aan zijn broer Johannes Coptiten alle goederen van 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp. 

Vervolgens had Rutgherus van Gheldorp alle voornoemde goederen verworven 

van erfg vw voornoemde Johannes Coptiten. 

Daarna had voornoemde Rutgherus gerechtelijk gekocht van Rodolphus van den 

Broec de goederen gnd ten Heijtrake, met toebehoren, uitgezonderd 

voornoemde tiende. 

Voornoemde Rutgherus droeg thans over een voornoemde Danijel van Goer zvw 

Lambertus het recht dat aan hem behoort krachtens voornoemde brieven in 

voornoemde goederen gnd die Heijtrake met toebehoren, uitgezonderd 

voornoemde beemd en tiende. Voor voornoemde Rutgherus gereserveerd een 

b-erfcijns van 40 Hollandse gulden, die voornoemde Johannes zv Johannes van 

Gheldorp eruit beurde, volgens inhoud van de brief. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Johannes) Arnoldus de Vladeracken 

filius quondam Gerardi de Vladeracken omnia bona Johannis de (dg: Gel) 

Gheldorp filii quondam Johannis de Gheldorp hereditarie vendidisset 

Johanni Coptiten suo fratri per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco prout in litteris et cum deinde (dg: dictus) Rutgherus de Gheldorp 

omnia bona predicta erga heredes quondam Johannis Coptiten predictum 

acquisuisset #prout in litteris# ut dicebat (dg: constitutus dictus 

Rutgherus promisit super omnia dicto Danijeli quod nec ipse Rutgherus 

nec) et cum eciam dictus Rutgherus bona dicta ten Heijtrake cum suis 

attinentiis predictis salva et excepta decima predicta erga Rodolphum van 

den Broec per judicem etc emendo etc prout in litteris constitutus dictus 

Rutgherus totum jus sibi competens vigore dictarum litterarum in 

predictis bonis die Heijtrake vocatis atque in attinentiis eorundem 
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bonorum singulis et universis (dg: dicta de) exceptis #prato et# decima 

predictis hereditarie supportavit dicto Danijeli promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse 

quoscumquue heredes dicti quondam Johannis Coptiten perpetue tales 

habebit quod numquam presument se jus in predictis bonis habere salva! 

dicto Rutghero (dg: s) hereditario censu XL Hollant gulden quem dictus 

Johannes filius Johannis de Gheldorp exinde solvendum habuit juxta 

continentiam litterarum inde confectarum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 04 za 23-02-1409. 

En voornoemde Rutgherus van Gheldorp, voor zich en erfg vw voornoemde 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp, verklaarde dat voornoemde 

Danijel van Goer zvw Lambertus voornoemde cijns van 40 Hollandse gulden, 

en/of 12 Hollandse gulden van voornoemde cijns, mag terugkopen gedurende 3 

jaar, elke gulden met 16 Hollandse gulden of de waarde, te weten met 

Hollandse guldens die wijlen hr Willelmus heeft laten slaan, met eventuele 

achterstallige termijnen en met de cijns van het jaar van wederkoop. En hij 

beloofde de schepenbrief en alle brieven mbt de goederen van Johannes van 

Geldorp {verder niets}. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus 

Heijme, Willelmus van Geldorp, mr Godefridus van Rode en Johannes van 

Gravia. 

 

Et dictus Rutgherus pro se et pro quibuscumque heredibus dicti quondam 

Johannis de Gheldorp filii quondam Johannis de Gheldorp palam recognovit 

quod dictus Danijel predictum censum #XII Hollant gulden de predicto 

censu# XL Hollant gulden redimere poterit integraliter simul una vice 

(dg: vel medietatem et non minus quemlibet florenum) ad spacium (dg: sex) 

#trium# annorum proxime futurorum semper dicto spacio pendente (dg: cum) 

quemlibet florenum dicti census cum XVI Hollant gulden vel valorem 

scilicet talium florenorum Hollandie quos dominus quondam Willelmus 

defunctus pie memorie cudi aut fieri fecerat et cum (dg: pac) arrestadiis 

si que fuerint et cum censu anni redemptionis ut in forma #et promisit 

(dg: predicte) litteram scabinalem ac omnes litteras mentionem facientes 

de bonis Johannis de Geldorp# presentibus Arnoldo Heijme (dg: Henrico 

Willelmo Becker) Willelmo de Geldorp et magistro Godefrido de Rode 

#Johanne de Gravia# (dg: anno) actum in camera anno CCCCmo (dg: sexto) 

#nono# mensis (dg: maii die XV hora prime) februarii die XXIIIa hora 

prime. 

 

BP 1184 f 339r 05 za 15-05-1406. 

Voornoemde Danijel van Goer zvw Lambertus beloofde aan voornoemde Rutgherus 

van Gheldorp 400 gulden, 10 Vlaamse plakken of de waarde voor 1 gulden 

gerekend, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Danijel promisit super omnia dicto Rutghero CCCC gulden scilicet X 

Vlemsche placken (dg: pro q) vel valorem pro quolibet gulden computato ad 

(dg: p nativitatis) purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 06 za 15-05-1406. 

Walterus Coptiten maakte bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan met goederen van Henricus van Zulikem. 

 

Walterus Coptiten venditiones et alienationes et obligationes factas cum 

bonis quibuscumque Henrici de Zulikem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 07 za 15-05-1406. 

Johannes Vijnninc, gemachtigd door abdis en klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling, 

met Kerstmis te betalen, aan Johannes van Meijelsfoert verkocht door 
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Weijndelmodis van Goch, welke cijns nu aan voornoemd klooster behoort. 

 

Johannes Vijnninc potens factus a domina (dg: Ba) abbatissa et conventu 

sancte Clare in Busco hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum Johanni de Meijelsfoert a 

Weijndelmode de Goch prout in litteris quem nunc ad dictum conventum 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 08 za 15-05-1406. 

Reijmboldus van Geffen verklaarde dat Johannes Henrics soen van Assche al 

het geld betaald heeft, dat voornoemde Johannes aan hem verschuldigd was, 

voorzover de termijnen daarvan verstreken zijn, en dat voornoemde Johannes 

dat geld betaald heeft voor Willelmus Jacobs soen. 

 

(dg: E) Reijmboldus de Geffen palam recognovit sibi per Johannem (dg: 

Weijndelmoden soen) #Henrics soen van Assche# fore satisfactum ab omnibus 

pecuniis que! dictus (dg: Re) Johannes tenebatur dicto Reijmboldo a 

quocumquue tempore evoluto usque in diem presentem in quantum termini 

solutionis sunt elapsi atque quod dictus Johannes predictam pecuniam 

solvit pro Willelmo Jacobs soen. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 09 za 15-05-1406. 

Walterus van Os en Engbertus van Arle mesmaker beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 48 Franse kronen met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-

1406) te betalen op straffe van 1. 

 

Walterus de Os et Engbertus de Arle cultellifex promiserunt indivisi 

super omnia Stephano Merlingo ad opus etc (dg: XXIIII) #XLVIII# Vrancrijc 

cronen ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena (dg: II) I. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 10 za 15-05-1406. 

Arnoldus van der Heijden bakker en voornoemde Engbertus van Arle mesmaker 

beloofden aan voornoemde Stephanus etc 50 Franse kronen met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen op straffe van 2. 

 

Arnoldus van der Heijden pistor et dictus Engbertus promiserunt indivisi 

super omnia dicto Stephano etc L cronen (dg: ad) Francie ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena (dg: III) II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 11 za 15-05-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 12 za 15-05-1406. 

Willelmus Broet de oudere en voornoemde Engbertus van Arle mesmaker 

beloofden aan voornoemde Arnoldus van der Heijden bakker 44 nieuwe gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1406) te betalen. 

 

Willelmus Broet senior et dictus Engbertus promiserunt indivisi super 

omnia dicto Arnoldo van der Heijden XLIIII #{in linker marge:} nij 

gulden# XXXVI gemeijn placken pro quolibet dictorum gulden computato ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 13 za 15-05-1406. 

Henricus zvw Johannes Wuest van Knechsel beloofde aan Johannes van Vessem 

gewantsnijder 112½ gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 
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gerekend, met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Wuest de Knechsel promisit super omnia 

Johanni de Vessem rasori pannorum centum XII et dimidium gulden scilicet 

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

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Gheel et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 14 za 15-05-1406. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Wuest van Knechsel beloofde aan voornoemde 

Johannes van Vessem gewantsnijder 12 Hollandse gulden geld van wijlen hr 

Willelmus heer van Holland of de waarde, direct na overlijden van Johannes 

Goedens zvw Godefridus van den Hoevel te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Johanni XII Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi defuncti domini olim Hollandie vel valorem 

statim post decessum Johannis Goedens filii quondam Godefridi van den 

Hoevel persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339r 15 za 15-05-1406. 

XVIIc LXXXI: 1781. 

 

1184 f.339v. 

 sabbato post cantate: zaterdag 15-05-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis maii die XV: zaterdag 15-05-1406. 

 sexta post vocem: vrijdag 21-05-1406. 

 

BP 1184 f 339v 01 za 15-05-1406. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Robbertus van Neijnsel 

een b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

stenen huis met ondergrond van wijlen Theodericus van Essche, in Den Bosch, 

in de Peperstraat, (2) het achterhuis met ondergrond, behorend bij 

eerstgenoemd huis en erachter gelegen, welke cijns voornoemde Henricus Bac 

gekocht4 had van Theodericus en Weijndelmodis, kvw Theodericus van Essche. 

 

-. 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo 

lapidea !lapidea (dg: et area) cum suo fundo quondam Theoderici de Essche 

sita in Busco in vico dicto Peperstraet atque ex domo posteriori (dg: ad 

predictam) cum eius fundo ad primodictam domum spectante sita retro 

eandem domum primodictam quem censum predictum dictus Henricus Bac erga 

Theodericum et Weijndelmodem liberos dicti quondam Theoderici de Essche 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Robberto de 

(dg: Eijn) Neijnsel cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum 

sabbato post cantate. 

 

BP 1184 f 339v 02 za 15-05-1406. 

Voornoemde Robbertus van Neijnsel beloofde aan voornoemde Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont 63 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

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

 

-. 

Dictus Robbertus promisit super omnia dicto Henrico LXIII gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
4 Zie ← BP 1184 f 133r 04 do 14-05-1405, verkoop van de erfcijns. 
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BP 1184 f 339v 03 za 15-05-1406. 

Johannes Cuper en zijn zuster Beatrix, kvw Henricus Cuper, en Arnoldus zvw 

Henricus van den Perre ev Sophia dvw voornoemde Henricus verkochten aan 

Bartholomeus Spijerinc en Johannes zvw Willelmus Waerloes een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, die Beatrix Pellarts alias gnd Cupers tante van 

voornoemde kinderen beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen Gerardus 

Coster alias gnd Wissellere, in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, 

tussen erfgoed van Willelmus Buijser enerzijds en het woonhuis van wijlen 

voornoemde Gerardus anderzijds, welke cijns aan hen gekomen was na 

overlijden van hun tante. Zou de cijns van voornoemde kopers worden 

uitgewonnen, dan zullen voornoemde verkopers hem daarvoor 24 nieuwe 

Gelderse gulden betalen. 

 

Johannes Cuper et Beatrix eius soror liberi quondam Henrici Cuper cum 

tutore et Arnoldus filius quondam Henrici van den Perre (dg: hereditarium 

censum quem Batha Pellarts) maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Beatrix Pellarts alias dicta Cupers matertera olim dictorum liberorum 

solvendum habuit annuatim et hereditarie ex domo et area quondam Gerardi 

(dg: W) Coster alias dicti Wissellere (dg: solvendum habuit annuatim et 

hereditarie) sita in Busco in vico reparatorum veterum vestium inter 

hereditatem (dg: Boudewini Beijs) Willelmi Buijser ex uno et inter domum 

mansionis dicti quondam Gerardi ex alio #quem censum eis de morte dicte 

eorum matertere successione advolutum esse dicebant# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Bartholomeo Spijerinc et Johanni filio quondam 

Willelmi Waerloes promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem deponere et (dg: quod ipsi) si 

dictis emporibus via juris evincetur quod tunc dicti venditores solvent 

dicto emptori pro huiusmodi censu !solvent XXIIII novos florenos Gelrie 

ut ipsi sub obligatione predicta promiserunt. Testes Johannes et Gheel 

datum sabbato post cantate. 

 

BP 1184 f 339v 04 za 15-05-1406. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Johannes van Loen bakker (1) 

een b-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

steenoven, gnd eijdeoven, met ondergrond en toebehoren en aangelegen 

erfgoederen, in Orthen, ter plaatse gnd Langdonc, tussen erfgoed van wijlen 

Godefridus Sceijvel enerzijds en erfgoed van Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Thomas gekocht had van 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, (2) de steenoven met 

ondergrond en toebehoren en aangelegen erfgoederen, die Arnoldus Grotart de 

jongere gerechtelijk gekocht had van eerstgenoemde Thomas, en welke 

steenoven met ondergrond, toebehoren en erfgoederen voornoemde Thomas 

verworven had van voornoemde Arnoldus Grotart de jongere; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 50 schelling geld aan het klooster 

van Sint-Clara in Den Bosch, gaande uit voornoemde steenoven met toebehoren 

en erfgoederen, en thans voor (b) een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406). 

 

Thomas Valant filius quondam Thome Valant hereditarium censum X librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex lapificina dicta 

eijdeoven cum suo fundo ac cum suis attinentiis ac hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parrochia de Orthen ad locum dictum Langdonc inter 

hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Danijelis de Vladeracken ex alio quem censum 

primodictus Thomas erga Petrum filium quondam Goeswini Moedel de Lapidea 

Via emendo acquisierat prout in litteris atque !lapipificinam cum eius 

fundo et attinentiis et hereditates predictas quas (dg: dictus) Arnoldus 

Grotart junior erga Thomam primodictum per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris et quas 
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lapificinam cum eius fundo et attinentiis !dictus #et hereditates 

predictas# Thomas erga predictum Arnoldum Grotart juniorem (dg: emendo) 

acquisierat prout in litteris simul cum litteris et jure dedit ad 

hereditarium censum Johanni de Loen pistori ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu L solidorum monete conventui sancte 

Clare in Busco (dg: exin) ex predicta lapificina cum eius attinentiis et 

hereditatibus prius solvendo dando etc et pro hereditario censu quatuor 

librarum monete dando sibi ab alio (dg: mediatim) #mediatim# nativitatis 

Domini #et mediatim Johannis# #{in linker marge:} et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex# (dg: ex) premissis promittens super 

omnia ratam servare et aliam obligationem #et impetitionem# ex parte sui 

deponere et alter repromisit. Testes Gheel et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 339v 05 za 15-05-1406. 

Johannes van Mijddengael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mijddengael prebuit et (dg: p) reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 339v 06 za 15-05-1406. 

Voornoemde Johannes van Loen bakker beloofde aan voornoemde Thomas Valant 

zvw Thomas Valant (1) 44 gulden geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, 

met Sint-Jan over 3 jaar (ma 24-06-1409) te betalen, (2) gedurende 3 jaar, 

ingaande Sint-Jan aanstaande  (do 24-06-1406), elk van de 3 jaar 4 pond 

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

voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406). 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Thome XLIIII gulden monete 

domini quondam Willelmi vel valorem a Johannis proxime futuro ultra #{in 

linker marge:} tres# annos !et quod ipse dabit et solvet dicto Thome ad 

spacium trium annorum festum Johannis proxime futurum sine medio 

sequentium quolibet dictorum trium annorum quatuor libras monete mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 339v 07 za 15-05-1406. 

En hij kan voornoemde cijns van 4 pond geld terugkopen gedurende 6 jaar, 

ingaande Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406), met 44 gulden geld van wijlen 

hr Willelmus graaf van Holland of de waarde, de cijns van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van hr Gerlacus van Ghemert, Jacobus van Gheel, Henricus van 

den Broec en Johannes van Vessem gewantsnijder. 

 

Et poterit redimere dictum censum quatuor librarum monete ad spacium sex 

annorum festum Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum XLIIII gulden monete domini quondam Willelmi 

defuncti pie memorie (dg: cum) comitis Hollandie (dg: et cum) vel valorem 

et cum censu anni redemptionis et cum arrestadiis si que fuerint. Actum 

in camera anno CCCCmo sexto mensis maii die XV hora vesperarum 

presentibus domino Gerlaco de Ghemert Jacobo de Gheel Henrico van den 

Broec et Johanne de Vessem rasore pannorum. 

 

BP 1184 f 339v 08 vr 21-05-1406. 

De broers Ghisbertus en Paulus, kvw Theodericus Ghiben soen, beloofden aan 

Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer, dat zij, ingeval Theodericus, 

Arnoldus en Elizabeth, kvw Theodericus Vrieze die eertijds vermoord werd, 

het overeengekomen zoenakkoord mbt de dood van voornoemde Theodericus 

Vrieze niet zouden willen behouden, dat zij dan aan voornoemde Henricus 10 

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

betalen. 
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Ghisbertus et Paulus fratres liberi quondam Theoderici Ghiben soen 

promiserunt indivisi super omnia Henrico #van der Bruggen# de Helvoert 

#tinctori# si Theodericus #{in linker marge:} Arnoldus# et Elizabeth 

liberi quondam Theoderici Vrieze alias interfecti reconciliationem initam 

et factam super nece dicti quondam Theoderici Vriez! retinere non 

voluerint firmam quod tunc ipsi debitores dabunt et solvent dicto Henrico 

X gulden #scilicet# XIII aude Vlems vel IX boddreger pro quolibet gulden 

computato. Testes Jorden et Gheel datum sexta post vocem. 

 

1184 f.340r. 

 secunda post vocem: maandag 17-05-1406. 

 tercia post vocem: dinsdag 18-05-1406. 

 

BP 1184 f 340r 01 ma 17-05-1406. 

Petrus Scoenmaker van Moergestel beloofde aan Eustatius van Hedichusen, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, dat hij het Geefhuis ervan schadeloos zal 

houden, als het schade heeft bij de inning van de achterstallige termijnen 

van een b-erfpacht van 1 mud roge, die het Geefhuis beurt, gaande uit (1) 

een erfgoed, gnd die Eijgen, in Moergestel, (2) een huis, tuin en 2 mudzaad 

roggeland, (3) 6 bunder heide, (4) 3 stukken beemd, in Moergestel. 

 

Petrus Scoenmaker de Gestel prope Oesterwijc promisit super omnia 

Eustatio de Hedichusen ad opus mense sancti spiritus in Busco si dicte 

mense aliqua dampna evenerint occacione prosecutionis arrestadiorum (dg: 

hereditarie i) jam restantium usque in diem hodiernum #de# (dg: 

occacione) hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: mi) quam dicta 

mensa solvendam habet annuatim ex quadam hereditate dicta die Eijgen sita 

in parrochia de Gestel predicta (dg: ende ute huijse e) atque ex domo et 

orto et duabus modiatis terre siliginee et sex bonariis terre mericalis 

atque ex tribus peciis prati sitis in parrochia predicta prout in 

litteris scabinorum de Busco continetur quod tunc dictus Petrus ipsam 

mensam inde indempnem servabit. !Jorden et Jacobus datum secunda post 

vocem. 

 

BP 1184 f 340r 02 ma 17-05-1406. 

Arnoldus Mesmaker van Vucht, Henricus Steenken, Andreas zvw Gerardus Emmen 

soen en Gherardus Gheben soen beloofden aan Willelmus van Hamvelt de 

jongere, Benedictus gnd Bijts zv Theodericus Bijts en zijn broer Arnoldus 

zv voornoemde Theodericus, tbv Sijmon, Arnoldus en Hilla, kvw Arnoldus 

Spoermaker, 55 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Pasen over een jaar (zo 15-04-1408) te betalen en 5 gulden 

van dezelfde waarde met Pasen aanstaande (zo 27-03-1407). 

 

Arnoldus Mesmaker van Vucht Henricus Steenken Andreas filius quondam 

Gerardi Emmen soen et Gherardus !Gheben soen promiserunt indivisi super 

omnia Willelmo van Hamvelt juniori Benedicto (dg: -us) dicto Bijts filio 

Theoderici Bijts et Arnoldo suo fratri filio dicti Theoderici ad opus 

Sijmonis Arnoldi et Hille liberorum quondam Arnoldi Spoermaker LV gulden 

IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato a pasche 

proxime futuro ultra annum persolvendos (dg: insuper a) atque quinque 

gulden similis valoris ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

Jorden et Jacobus datum 2a post vocem. 

 

BP 1184 f 340r 03 ma 17-05-1406. 

Willelmus nzvw Johannes van Erpe droeg over aan zijn dochters Cristina en 

Elisabeth, tbv hen en hun broer Lucas, zijn vruchtgebruik in een huis, erf 

en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Strijpt, tussen Theodericus zvw 

Theodericus Lucelman gewantsnnijder enerzijds en Wolterus zvw Philippus 

linnenwever anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus Lanternmaker. 
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{In linker marge een verticale haal naast 03, 04 en 05}. 

Willelmus filius naturalis quondam Johannis de Erpe usufructum sibi 

competentem in domo area et orto sitis in parrochia de Boxtel in loco 

dicto Strijpt inter hereditatem Theoderici filii quondam Theoderici 

Lucelman rasoris pannorum ex uno et inter hereditatem Wolteri filii 

quondam Philippi textoris lineorum #ex alio# (dg: ?te) legitime 

supportavit Cristine et Elisabeth suis filiabus ad opus earum et ad opus 

Luce (dg: earundem) earum fratris promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum supra. 

Tradatur Henrico Lanternmaker. 

 

BP 1184 f 340r 04 di 18-05-1406. 

Voornoemde gezusters Cristina en Elisabeth, dv Willelmus nzvw Johannes van 

Erpe, verkochten voornoemd huis, erf en tuin aan Henricus Lanternmaker, 

belast met (1) 3 cijnshoenderen, (2) 2½ penning cijns aan de heer van 

Boxtel, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan Beatrix wv Henricus 

Hoessche. 

 

Dicte sorores cum tutore predictos (dg: domistadium he) domum aream et 

ortum hereditarie vendiderunt Henrico Lanternmaker promittentes cum 

tutore (dg: i) et cum eis dictus Willelmus earum pater indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

tribus pullis censualibus et duobus et dimidio denariis census domino de 

Bucstel (dg: exinde) et hereditario censu XX solidorum monete (dg: 

exinde) Beatrici relicte quondam Henrici Hoessche exinde solvendis (dg: 

prout). Testes Lu et Jacobus datum tercia post vocem. 

 

BP 1184 f 340r 05 di 18-05-1406. 

Voornoemde Lucas zv Willelmus nzvw Johannes van Erpe zal afstand doen, 

zodra hij in Den Bosch is teruggekeerd. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia habita et habenda quuod 

ipsi predictum Lucam dum (dg: ad) #in# Busco vel in villicatione de Busco 

redierit super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 340r 06 di 18-05-1406. 

Johannes Monijns van Beke beloofde aan Theodericus van Dijnther 9 Franse 

kronen of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te 

betalen. 

 

Johannes Monijns de Beke promisit super omnia Theoderico de Dijnther IX 

cronen Francie seu valorem ad (dg: Johannis) #Remigii# proxime futurum 

persolvendos. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 340r 07 di 18-05-1406. 

Gerardus zvw Gerardus van den Nuwenhuijse droeg over aan Johannes zvw 

Rutgherus van der Hoeven een b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Geldrop, die voornoemde Johannes zvw Rutgherus van der Hoeven beloofd had 

aan Johannes zvw Johannes Sluijsman van Gheldorp, met Lichtmis in Geldrop 

te leveren, welke pacht eerstgenoemde Gerardus gekocht had van voornoemde 

Johannes zvw Johannes Sluijsman. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Gerardi van den Nuwenhuijse hereditariam 

paccionem XIIII lopinorum siliginis mensure de Gheldorp quam Johannes 

filius quondam Rutgheri van der Hoeven promiserat se daturum et soluturum 

Johanni filio quondam Johannis Sluijsman de Gheldorp hereditarie 

purificationis et in parrochia de Gheldorp tradendam quam paccionem (dg: 

Johannes) #Gerardus# primodictus erga predictum Johannem filium quondam 

Johannis Sluijsman emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 
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supportavit dicto Johanni filio quondam (dg: Johannis) Rutgheri van der 

Hoeven cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum (dg: 

quarta) #tercia# post vocem. 

 

BP 1184 f 340r 08 wo 19-05-1406. 

Johannes van Baex ev Elizabeth dvw Rutgherus van der Donc verkocht aan 

Henricus Hoernken zvw Andreas Hoernken een n-erfpacht van 2½ mud rogge, 

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

tuin, andere gebouwen en ondergronden van voornoemde verkoper, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd ter Donc, tussen Maria wv Ghisbertus van de Doorn 

enerzijds en Godefridus van der Aahorst anderzijds, en uit andere 

erfgoederen van wijlen voornoemde Rutgherus die nu aan voornoemde verkoper 

behoren, gelegen onder Beek bij Aarle, {f.340r} belast met grondcijnzen. 

 

Johannes de Baex maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Rutgheri van der Donc hereditarie vendidit Henrico Hoernken filio 

quondam Andree Hoernken hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo orto et aliis edificiis #cum suis fundis# dicti 

venditoris sitis in parrochia de Beke prope Arle ad locum dictum ter Donc 

inter hereditatem Marie relicte quondam Ghisberti de Spina ex uno et 

inter hereditatem Godefridi van der Aahorst ex alio atque ex ceteris 

hereditatibus dicti quondam Rutgheri nunc ad dictum venditorem 

spectantibus infra predictam parrochiam situatis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

 

1184 f.340v. 

 in vigilia ascensionis Domini: woensdag 19-05-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis maii die XIX {er staat: XXIX}: 

  woensdag 19-05-1406. 

 sexta post ascensionis Domini: vrijdag 21-05-1406. 

 sexta post vocem: vrijdag 21-05-1406. 

 

BP 1184 f 340v 01 wo 19-05-1406. 

exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Gheel et Jacobus datum in vigilia ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 340v 02 wo 19-05-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1407), met 37 Franse kronen en 3 botdrager, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van hr Gerlacus van Ghemert priester, Jacobus van Gheel, 

Willelmus van Vucht en Arnoldus van Bladel. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum festum purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XXXVII 

Vrancrijc cronen et cum tribus boddreger et cum paccione anni redemp-(dg: 
?testes m et)-tionis et cum arrestadiis si que fuerint. Actum in camera 

anno CCCCmo sexto mensis maii die !XXIX hora completorum presentibus 

domino Gerlaco de Ghemert presbitro Jacobo de Gheel et Willelmo de #{in 

linker marge:} Vucht# (dg: Hoernken) et Arnoldo de Bladel. 

 

BP 1184 f 340v 03 wo 19-05-1406. 

Franco zvw Henricus Knoep gaf uit aan Henricus Buekentop 1/6 deel dat aan 

hem behoort in alle erfgoederen en erfelijke goederen van wijlen Johannes 

van Gastel en wijlen zijn vrouw Hadewigis, waarin zij waren overleden, 

gelegen onder Heze bij Leende, uitgezonderd het hout dat daarvan verwijderd 

is; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen die eruit gaan en thans 

voor een n-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Heze, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde Henricus Snoeck zv 
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Theodericus Snoeck van Heze zijn 1/6 deel in voornoemde goederen tot 

onderpand. 

 

Solverunt ambo. 

Franco filius quondam Henrici Knoep (dg: omnia et singula bona totam 

parte totam partem et omne jus) #{in linker marge:} sextam partem# sibi 

quovis modo competentem in omnibus et singulis #hereditatibus et bonis 

hereditariis# (dg: bonis) quondam Johannis de Gastel et quondam Hadewigis 

eius uxoris in quibus ipsi decesserunt aut alter eorum decessit quocumque 

locorum infra parrochia de Heze apud Leende consistentibus exceptis 

lignis de premissis ammotis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Henrico #Buekentop# (dg: Snoeck de Hez filio Theoderici Snoeck de Heze) 

ab eodem hereditario possidendam pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis dandis sibi etc et pro hereditaria paccione XX lopinorum 

siliginis mensure de Heze predicta danda sibi ab alio purificationis et 

in (dg: Heze in) Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit #et Henricus Snoeck filius Theoderici Snoeck de Heze# (dg: et) 

ad maiorem securitatem sextam partem ad se spectantem in premissis ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 340v 04 wo 19-05-1406. 

Voornoemde Henricus Snoeck vernaderde; de ander week en droeg over aan 

voornoemde Henricus Snoeck. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus Snoeck prebuit et alter cessit et supportavit Henrico 

Snoeck predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 340v 05 wo 19-05-1406. 

Voornoemde Henricus Snoeck beloofde aan voornoemde Franco 20 gulden, 9 

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

aanstaande te betalen. Is niet betaald. 

 

(dg: et poterit) Dictus Henricus #Snoeck# promisit super omnia dicto 

Franconi XX gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum. 

Non est soluta. 

 

BP 1184 f 340v 06 wo 19-05-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1407), met 68 gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Jacobus van Gheel en Henricus 

Buekentop. 

 

#E# Et poterit redimere ad spacium sex annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

LXVIII gulden XIII aude Vlems pro quolibet gulden et cum arrestadiis si 

que fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo sexto mensis maii die XIX hora completorum presentibus 

Jacobo de Gheel et Henrico Buekentop. 

 

BP 1184 f 340v 07 wo 19-05-1406. 

Voornoemde Franco zvw Henricus Knoep vernaderde, in aanwezigheid van 

voornoemde Henricus Snoeck, 1/6 deel dat behoorde aan kvw Johannes Knoep 

van Zoemeren in voornoemde erfgoederen en goederen, welk 1/6 deel 

voornoemde Henricus verworven had van Theodericus zvw voornoemde Johannes 

Knoep; voornoemde Henricus week; en Franco droeg over aan voornoemde 

Henricus. 
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Solvit totum. 

Dictus Franco in presentia dicti Henrici Snoeck prebuit (dg: se) ad 

redimendum sextam partem que ad liberos quondam Johannis Knoep #de 

Zoemeren# spectabat in (dg: h) hereditatibus et bonis predictis quam 

sextam partem dictus Henricus erga Theodericum filium dicti quondam 

Johannis Knoep acquisierat et dictus Henricus cessit et Franco 

supportavit Henrico predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 340v 08 vr 21-05-1406. 

Johannes van Gemert, Godefridus Berwout zv Theodericus en Jacobus van 

Gunterslair beloofden aan Stephanus Meirling, tbv etc, 120 kronen met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406) te betalen op straffe van 3. 

 

Johannes de Gemert Godefridus Berwout filius Theoderici et Jacobus de 

Gunterslair promiserunt indivisi super omnia Stephano Meirling ad opus 

(dg: ?etc) ?etc CXX cronen ad festum beati Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena trium. Testes Jorden et Lu datum sexta post 

ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 340v 09 vr 21-05-1406. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios duos indepmnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 340v 10 vr 21-05-1406. 

Walterus zv Jacobus zvw Lambertus van den Berge beloofde aan de secretaris, 

tbv zijn broer Jacobus, 100 Engelse nobel na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Solvit. 

Walterus filius Jacobi filii Lamberti quondam van den Berge promisit 

super habita et habenda (dg: Jacobo suo fratri) mihi ad opus Jacobi sui 

fratris C nobel Anglie ad monitionem Jacobi sui fratris persolvendos. 

Testes Jor et (dg: Ghel) Gheel datum supra. Tradatur littera dicto 

Waltero. 

 

BP 1184 f 340v 11 vr 21-05-1406. 

Nijcholaus van der Assendonc en Gerardus van Kilsdonc beloofden aan Egidius 

zvw Egidius Lang Gielis 15 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis (za 25-

12-1406) te betalen. 

 

Nijcholaus van der Assendonc et Gerardus van Kilsdonc promiserunt 

indivisi super omnia Egidio #filio Egidii quondam Lang Gielis# (dg: 

Kersmaker) XV nobel #Gandavenses# (dg: Anglie) seu valorem ad festum 

nativitatis Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 340v 12 vr 21-05-1406. 

Rodolphus zvw Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woenssel verklaarde 

dat hij geen enkele pacht beurt uit (1) een stuk land, gnd Venacker, in 

Veghel, ter plaatse gnd in den Ham, tussen kvw Egidius Truden soen 

enerzijds en Heijlwigis wv voornoemde Godefridus anderzijds, (2) een 

beemdje, 1 vracht hooi groot, in Veghel, ter plaatse gnd in den Ham, ter 

plaatse gnd Aabroec, tussen voornoemde kv Egidius enerzijds en Johannes zvw 

Theodericus Snijder van Erpe anderzijds, welke erfgoederen behoren aan 

Ywanus Lemkens soen. Alle erfg vw voornoemde Rutgherus zullen nimmer op het 

voornoemde enige pacht, die behoord heeft aan voornoemde Rutgherus, manen. 

 

Solvit. 

Rodolpus! filius quondam Godefridi filii quondam Rutgheri Arken soen de 

Woenssel palam recognovit (dg: se nullam j q nec ipse) se nullam 

paccionem habere solvendam in pecia terre dicta Venacker sita in 
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parrochia de Vechel in loco dicto in den Ham inter hereditatem liberorum 

quondam Egidii Truden soen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis relicte 

dicti quondam Godefridi ex alio atque in quodam pratulo (dg: sito in 

dicta) unam plaustram feni continente sito in parrochia et loco predictis 

ad locum dictum Aabroec inter hereditatem dictorum liberorum #dicti 

Egidii# ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Theoderici 

Snijder de Erpe ex alio #que hereditates predicte ad Ywanum Lemkens soen 

pertinent# #{in linker marge:} que hereditates predicte ad Ywanum Lemkens 

soen# ut dicebat promittens super omnia (dg: ratam servare et quod ipse 

quoscumque heredes dicti quondam Rutgheri ad manum Ywani predicti) #ratam 

servare et# quod ipse quoscumque heredes dicti quondam Rutgheri perpetue 

tales !quod numquam #{in rechter marge:} petent# prosequentur ad et supra 

premissa aliquam paccionem que ad dictum Rutgherum spectabat. Testes 

Jorden et Gheel datum sexta post vocem. 

 

1184 f.341r. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 21-05-1406. 

 

BP 1184 f 341r 01 vr 21-05-1406. 

Katherina wv Paulus Jans soen van Geffen gaf uit aan Gerardus Ysvogel een 

stuk land, in Geffen, naast de kerk, tussen Gerardus Arnts soen enerzijds 

en Johannes van den Pedel anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene 

weg en met het andere eind aan de weg gnd Kercwech; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 3 schelling 4 penning paijment cijns, en thans voor (2) een 

n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Solverunt ambo. 

(dg: Danijel) Katherina relicta quondam Pauli Jans soen de Geffen cum 

tutore peciam terre sitam in parrochia de Geffen juxta ecclesiam ibidem 

inter hereditatem Gerardi Arnts soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Pedel ex alio (dg: ut dicebat) tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad viam dictam Kercwech ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo Ysvogel ab eodem hereditarie possidendam pro 

tribus solidis et quatuor denariis census pagamenti exinde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria (dg: censu) paccione XII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens cum tutore super omnia (dg: warandiam) 

habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere et alter 

repromisit. Testes Jorden et Gheel datum (dg: sexta post vocem) in 

crastino ascensionis. 

 

BP 1184 f 341r 02 vr 21-05-1406. 

Voornoemde Katherina wv Paulus Jans soen van Geffen gaf uit aan Godefridus 

zvw Willelmus van Lent (1) een huis en tuin, in Geffen, tussen Rodolphus 

Henrics soen enerzijds en Johannes van Hees anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de plaats gnd die Ham, (2) 1 lopen land, in Geffen, 

tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en Benedictus gnd Bijts Tijmmerman 

anderzijds, (3) de helft die aan hem behoort in 1 lopen land, in Geffen, 

tussen Hubertus van Ghemert enerzijds en Johannes van Hees anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Dicta Katherina cum tutore domum et ortum sitos in parrochia de Geffen 

inter hereditatem Rodolphi Henrics soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Hees ex alio tendentes a communi platea ad locum dictum die 

Ham (dg: qu) atque unam (dg: et dimidiam) lopinatam terre sitam in dicta 

parrochia inter hereditatem (dg: li) dicti Rodolphi ex uno et inter 

hereditatem !Bendicti dicti Bijts Tijmmerman ex alio atque (dg: dimidiam) 

#medietatem ad se spectantem in una# lopinata terre sita (dg: -m) in 
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dicta parrochia inter hereditatem Huberti de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Hees ex alio (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem 

siti sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Godefrido filio quondam 

Willelmi de Lent ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria 

paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens cum tutore 

super omnia #habita et habenda# warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 341r 03 vr 21-05-1406. 

Johannes zvw Rodolphus van Moenle van Hees, Johannes Loeken zv Arnoldus 

Jans soen van Zochel, zijn broer Arnoldus, Theodericus zvw Barnerus zv 

Marselius Vilt, Godefridus van Zochel, Hermannus Robben soen, Johannes van 

Berze Peters soen en Ludovicus zv Johannes Buelen van Hees beloofden aan 

Johannes die Hoesche van Lijttoijen 15 mud rogge, Bossche maat, na maning 

in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi van (dg: der Vlae) Moenle van Hees 

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

eius frater Theodericus filius quondam Barneri filii Marselii Vilt (dg: 

et) Godefridus de Zochel (dg: et) Hermannus Robben soen et Johannes de 

Berze Peters soen #et# Ludovicus filius Johannis Buelen de Hees 

promiserunt indivisi super omnia Johanni die Hoesche de Lijttoijen XV 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 341r 04 vr 21-05-1406. 

Danijel nzv Danijel van der Noetelen en zijn vrouw Yda dvw Walterus van den 

Audenhuijs gaven uit aan Egidius zvw Egidius Loesken van Strathen een stuk 

beemd, in Oirschot, in de herdgang van Straten, ter plaatse gnd Veerdonc, 

tussen Hermannus van Acht enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot aan voornoemde Yda te 

leveren. De brief van Yda aan haar overhandigen en niet aan de ander. 

 

Solverunt ambo. 

Danijel filius naturalis Danijelis van der Noetelen et Yda eius uxor 

filia quondam Walteri van den Audenhuijs cum eodem tamquam cum tutore 

peciam prati sitam in parrochia de Oerscot in pastoria de Strathen ad 

locum dictum Veerdonc inter hereditatem Hermanni van Acht ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Egidio 

filio quondam Egidii Loesken de Strathen ab eodem hereditarie possidendam 

pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda 

(dg: s) dicte Yde ab alio purificationis et in Oerscot tradenda 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Littera 

Yde tradatur sibi et non alteri. 

 

BP 1184 f 341r 05 vr 21-05-1406. 

Henricus Coman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Henricus Coman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 341r 06 vr 21-05-1406. 

Ghibo zvw Ghibo zvw Ghibo Rovers soen van den Broec alias gnd van der 

Lijnden, Rutgherus zv Henricus Rutghers soen van Os, Ambrosius Gerijts soen 

ev Elizabeth, en Thomas zv Willelmus Elijaes soen ev Hadewigis, dvw 

voornoemde Ghibo, voor zich en voor Jacobus Truden soen, en Rodolphus Rover 

zv Ghibo van den Broec voor Petrus zvw voornoemde Ghibo maakten een 
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erfdeling van de goederen van wijlen voornoemde Ghibo die nu aan hen 

behoren. 

Eerstgenoemde Ghibo kreeg (1) een huis, erf en tuin, in Den Bosch, op het 

eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Gerardus Broes soen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van Berze 

anderzijds, welk huis, erf en tuin wijlen eerstgenoemde Ghibo gekocht5 had 

van de broers Godefridus en Lambertus, kvw Godefridus Gruwel, uit welk 

huis, erf en tuin b-erfcijnzen van 4 pond 12 schelling betaald moeten 

worden, (2) een b-erfcijns van 4 pond, die Henricus zvw Willelmus Hellincs 

soen beloofd had aan wijlen eerstgenoemde Ghibo, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

buiten de stenen poort gnd Pijnappels Poort {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis (dg: Rovers) #filii quondam Ghibonis Rovers 

soen van den Broec alias dicti van der Lijnden# Rutgherus filius Henrici 

Rutghers soen van Os Ambrosius Gerijts soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Thomas filius Willelmi Elijaes soen maritus et 

tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filiarum dicti quondam Ghibonis pro 

se ipsis et Jacobo Truden soen et Rodolphus Rover filius Ghibonis van den 

Broec pro Petro filio dicti quondam Ghibonis palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam 

Ghibonis nunc ad ipsos ut dicebant spectantibus 

mediante qua divisione domus area et ortus (dg: dicti) siti in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis extra portam dictam Pijnappels Port inter 

hereditatem Gerardi Broes soen ex uno et inter (dg: quo) hereditatem 

quondam Henrici de Berze ex alio quos domum aream et ortum primodictus 

quondam Ghibo erga Godefridum et Lambertum fratres liberos quondam 

Godefridi Gruwel emendo acquisierat prout in (dg: lu) litteris ex quibus 

domo area et orto hereditarius census quatuor librarum et XII solidorum 

annuatim sunt solvendi item hereditarius census quatuor librarum monete 

quem Henricus filius quondam Willelmi Hellincs soen promiserat se daturum 

et soluturum primodicto quondam Ghiboni hereditarie nativitatis Domini ex 

quadam hereditate sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam 

lapideam dictam (dg: Peter S) Pijnappels (dg: P..rt) Poirt (dg: ut 

dicebant) prout in litteris dicto Ghiboni cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes (dg: indivisi) 

 

1184 f.341v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 341v 01 vr 21-05-1406. 

{in linker marge een verticale streep}. 

ratam servare. 

{Verder is de bladzijde onbeschreven}. 

 

1184 f.342r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.342v. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 21-05-1406. 

 sabbato post ascensionis Domini: zaterdag 22-05-1406. 

 tercia post exaudi: dinsdag 25-05-1406. 

 

BP 1184 f 342v 01 vr 21-05-1406. 

Nijcholaus van Brabant zvw Johannes van Brabant verkocht aan Johannes 

Spijker zv Arnoldus Hoernken een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 24-06-1407), gaande 

                         
5 Zie ← BP 1176 p 145v 12 vr 07-09-1380, verkoop van het huis. 
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uit een huis, tuin en twee angelegen stukken land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes bv voornoemde verkoper 

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

die Langge en met het andere eind aan Ghibo Keijot, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 8 schelling, die gaat uit het 

voornoemde en uit andere erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes van 

Brabant. 

 

#{in linker marge:} Nijcholaus# (dg: Johannes) de Brabant filius quondam 

(dg: Nijcholai) #Johannis# van Brabant hereditarie vendidit Johanni 

Spijker filio Arnoldi Hoernken hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis et pro primo termino a 

Johannis proxime futuro ultra annum ex domo orto et duabus peciis terre 

sibi adiacentibus sitis infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Dungen inter hereditatem (dg: g) Johannis fratris dicti venditoris ex uno 

et inter communem plateam ex alio tendentibus cum uno #!ad hereditatem# 

Henrici die Langge et cum reliquo fine ad hereditatem Ghibonis Keijot ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis #censu domini ducis et# hereditario censu 

octo solidorum ex premissis et ex quibusdam aliis hereditatibus dicti 

quondam Johannis de Brabant prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Jorden et Gheel datum (dg: sexta post vocem) in crastino 

ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 342v 02 vr 21-05-1406. 

Johannes Rijt zvw Walterus Rijt beloofde aan Willelmus Bac Mathijs soen, 

tbv hem en Leonius van Erpe zvw Petrus, 125 Engelse nobel met Sint-Remigius 

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

 

Johannes Rijt filius quondam Walteri Rijt promisit (dg: ?in) super omnia 

Willelmo Bac Mathijs soen ad opus sui et ad opus Leonii de Erpe filii 

quondam Petri centum et XXV Engels nobel ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum) Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 342v 03 za 22-05-1406. 

Johannes van der Heijden alias die Cuper ev Elizabeth dv Henricus Hasselman 

droeg over aan Henricus zv voornoemde Henricus Hasselman ¼ deel dat aan hem 

behoort in alle erfgoederen en erfpachten, die waren van Henricus 

Hasselman, voorzover voornoemde Henricus zv Henricus Hasselman die thans 

beurt, echter voor voornoemde Johannes gereserveerd zijn recht in de 

navolgende pachten, die voornoemde Henricus Hasselman de oudere beurde, die 

als volgt worden geleverd: (1) Godefridus Meeus, wonend in Poppel, 21 lopen 

rogge, maat van Weelde, (2) kvw Petrus Bathen 11 lopen rogge, maat van 

Weelde, (3) kvw Henricus Witte 2½ mud rogge, maat van Oerle, in Winterle te 

leveren, (4) kvw Rutgherus Witte ½ mud rogge, maat van Oerle, in Winterle 

te leveren, (5) kvw Johannes van den Bijstervelt 1 mud rogge, Bossche maat, 

(6) de broers Petrus en Walterus, kvw Henricus Wit, 18 lopen rogge, maat 

van Oerle, in Winterle te leveren, (7) Willelmus Luijten 8 lopen rogge, 

maat van Oerle, in Winterle te leveren. De belofte die voornoemde Henricus 

vandaag deed blijft van kracht. 

 

(dg: scribatur quamvis sit cancellatum). Solvit. 

Johannes van der Heijden alias die Cuper maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie (dg: quondam) Henrici Hasselman (dg: omnes et 

singulas hereditates et bona hereditaria que) quartam partem ad se 

spectantem in omnibus et singulis hereditatibus et hereditariis 

paccionibus que fuerant Henrici Hasselman quocumque locorum 

consistentibus sitis aut solvendis (dg: in q) in quantum Henricus filius 

Henrici Hasselman ad presens tenet levare solet et possidet (dg: ut) 

salvo dicto Johanni suo jure sibi competente #in paccionibus 

infrascriptis# (dg: in novem modiis siliginis #diversarum mensurarum# 
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mensure de Oerle hereditarie paccionis) quas dictus Henricus Hasselman 

(dg: habui) senior habuit solvendas de quibus Godefridus (dg: G) Meeus 

commorans in Poppel XXI lopinos siliginis mensure de (dg: P) Weelde 

hereditarie paccionis et liberi quondam Petri Bathen (dg: XI) XI lopinos 

siliginis hereditarie paccionis dicte mensure atque liberi quondam 

Henrici Witte (dg: u) duos et dimidium modios siliginis mensure de Oerle 

hereditarie paccionis et in Wijnterle tradendos et liberi quondam 

Rutgheri Witte dimidium modium siliginis (dg: i) mensure de Oerle 

hereditarie paccionis et in Wijnterle tradendum et liberi quondam 

Johannis van den Bijstervelt unum modium siliginis mensure de Busco 

hereditarie paccionis (dg: atque heredes) Petrus et Walterus fratres 

liberi quondam Henrici Wit XVIII lopinos siliginis mensure de (dg: 

Wijnterle) Oerle et in Wijnterle tradendos atque Willelmus Luijten octo 

lopinos siliginis mensure de Oerle et in Wijnterle tradendos annuatim 

solvere tenentur ut dicebat supportavit dicto Henrico filio Henrici 

Hasselman promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et suorum heredum deponere salvis sibi 

promissionibus hodierna die factis ab Henrico predicto. Testes Jorden ert 

Lu datum sabbato post ascensionis Domini. 

 

BP 1184 f 342v 04 za 22-05-1406. 

Voornoemde Henricus zv Henricus Hasselman beloofde aan voornoemde Johannes 

van der Heijden een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis in Winterle te leveren, gaande uit (1) de helft die aan 

eerstgenoemde Henricus behoort in een beemd, gnd die Mortel, in Oirschot, 

in de herdgang van Hedel, tussen kvw Henricus Moelner enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, (2) een stuk 

beemd, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, ter plaatse gnd Zeeldonc, 

beiderzijds tussen Sijmon van der Zeeldonc, strekkend vanaf de gemeint tot 

aan voornoemde Sijmon, (3) de helft die aan hem behoort in een stuk land, 

gnd dat Haverdale, in Winterle, ter plaatse gnd Moesthovel, tussen 

Reijnerus van Duerne enerzijds en Henricus sPapen en Yda Mertens 

anderzijds, (4) ¼ deel dat aan hem behoort in een stuk land, gnd 

Kuenenhoevel, in Winterle, ter plaatse gnd Moesthovel, tussen voornoemde 

Yda en Henricus sPapen enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni van der 

Heijden hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Oerle 

hereditarie purificationis et in Wijnterle tradendam ex medietate ad 

dictum Henricum spectante in quodam prato dicto die Mortel sito in 

parrochia de Oerscot in pastoria de Hedel inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Moelner ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum 

uno fine ad communitatem atque ex pecia prati sita in parrochia et 

pastoria predictis ad locum dictum Zeeldonc inter hereditatem Sijmonis 

van der Zeeldonc ex utroque latere coadiacentem tendente a communitate ad 

hereditatem Sijmonis predicti necnon ex medietate ad ipsum spectante in 

pecia (dg: prati) #terre# dicta dat Haverdale sita in parrochia de 

Wijnterle ad locum dictum Moesthovel inter hereditatem (dg: Henrici) 

Reijneri de Duerne ex uno et inter hereditatem Henrici sPapen et Yde 

Mertens ex alio insuper ex (dg: pecia terre) quarta parte ad ipsum 

spectante in pecia terre dicta Kuenenhoevel sita in parrochia et loco 

jamdictis inter hereditatem Yde et Henrici sPapen predictorum ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia (dg: 

warandiam) aliam obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 342v 05 di 25-05-1406. 

Nijcholaus van Haeften beloofde aan Alardus van Haeften een n-erfcijns van 

100 oude Franse schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Nijcholaus. 
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Nijcholaus de Haeften promisit super omnia habita et habenda se daturum 

et soluturum Alardo de Haeften hereditarium censum centum aude scilde 

Francie hereditarie nativitatis Johannis de et ex omnibus et singulis 

bonis ipsius Nijcholai habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda warandiam. 

Testes Jorden et Heijme datum tercia post exaude. Sic est portatum. 

 

1184 f.343r. 

 sabbato post vocem: zaterdag 22-05-1406. 

 secunda post exaudi: maandag 24-05-1406. 

 

BP 1184 f 343r 01 za 22-05-1406. 

Mechtildis wv Bruijstinus van Oesterwijc verkocht aan Walterus zvw Henricus 

Toijt Vannij een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

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

plaatse gnd Berkel, naast de plaats gnd die Hoevel, beiderzijds tussen 

Jacobus van Vladeracken, (2) de helft van een hoeve die was van wijlen 

voornoemde Bruijstinus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, beiderzijds 

tussen erfg vw Ermgardis Piggen. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Bruijstini de Oesterwijc cum tutore 

hereditarie vendidit Waltero filio quondam Henrici Toijt Vannij 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

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

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel juxta locum dictum die 

Hoevel inter hereditatem Jacobi de Vladeracken ex utroque latere 

coadiacentem atque ex #medietate# (dg: quodam) mansi (dg: -o) qui fuerat 

dicti quondam Bruijstini siti in dicta parrochia ad dictum locum Berkel 
!inter hereditatem heredum quondam Ermgardis Piggen ex utroque latere 

coadiacentem atque ex attinentiis eiusdem medietatis singulis et 

universis (dg: ut di in) ut dicebat promittens #cum tutore# super omnia 

#habita et habenda# warandiam et sufficientem facere. Testes Jorden et Lu 

datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 343r 02 za 22-05-1406. 

Nella wv Arnoldus van de Vladeracken deed afstand van voornoemde erfpacht. 

 

{In linker marge een verticale haal}. Solvit. 

Nella relicta quondam (dg: Gerardi) #Arnoldi# de Vladeracken cum tutore 

super predicta paccione et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et numquam jus petere 

supra premissa in preiudicium et (dg: nocum) nocumentum solutionis 

paccionis predicte. Testes datum supra. 

{Hierna is enige ruimte onbeschreven gebleven}. 

 

BP 1184 f 343r 03 za 22-05-1406. 

Henricus van Achel zvw Ghevardus zvw Henricus van Achel droeg over aan 

Ghisbertus Wouters soen van Eijndoven de helft van een b-erfpacht van 8 mud 

rogge, maat van Eindhoven, welke pacht voornoemde Ghevardus met Lichtmis 

beurde, gaande uit de helft die was van wijlen voornoemde Henricus van 

Achel van een hoeve, gnd ter Ponten, in Woensel, welke helft, samen met 

andere goederen, voornoemde Henricus van Achel verworven had van zijn 

voornoemde vader Ghevardus. 

 

Solvit. 

Henricus de Achel filius quondam Ghevardi filii quondam Henrici de Achel 

medietatem hereditarie paccionis octo modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven quam paccionem octo modiorum siliginis dictus Ghevardus 

solvendam habuit hereditarie purificationis de et ex medietate que fuerat 

dicti quondam Henrici de Achel cuiusdam mansi dicti communiter ter Ponten 
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siti in parrochia de Woensel quam medietatem dictus Henricus de Achel 

erga Ghevardum suum patrem predictum simul cum quibusdam aliis bonis 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Ghisberto Wouters 

soen de Eijndoven cum litteris et aliis et jure occacione promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui (dg: deponere) et dicti quondam Ghevardi sui 

patris deponere. Testes Jorden et Lu datum sabbato post vocem. 

 

BP 1184 f 343r 04 za 22-05-1406. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 343r 05 ma 24-05-1406. 

Henricus van Krekelhoven, Johannes die Meijer, Johannes Peters soen en 

Willelmus Vos zv Henricus Vos van Beilver beloofden aan Henricus nzv 

Johannes van de Dijk 50 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Henricus de Krekelhoven Johannes (dg: dci) die Meijer Johannes Peters 

soen et Willelmus Vos filius Henrici Vos de Beilver promiserunt indivisi 

super omnia Henrico filio naturali Johannis de Aggere L mud siliginis 

mensure de Busco ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes Jorden 

et Lu datum secunda post exaudi. 

 

BP 1184 f 343r 06 ma 24-05-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. De brief aan een van 

hen overhandigen. 

 

Solvit I boddreger. 

Primus promisit (dg: alium) alios indempnes servare. Testes datum supra. 

Tradatur alteri eorum. 

 

BP 1184 f 343r 07 ma 24-05-1406. 

Lambertus van Gherwen zvw Johannes van Gerwen verkocht aan Arnoldus zvw 

Johannes Boekelman een stuk land, gnd die Valacker, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Ollant, tussen Arnoldus van den Borne enerzijds en Goeswinus bv 

voornoemde Lambertus anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

den Loo, belast met 1½ cijnshoen aan Henricus van Lijeshout. 

 

Solvit. 

Lambertus de Gherwen filius quondam Johannis de Gerwen peciam terre (dg: 

sitam) dictam die Valacker sitam in parrochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Ollant inter hereditatem Arnoldi van den Borne ex uno et inter 

hereditatem (dg: Johannis van den Loo) Goeswini fratris dicti Lamberti ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis van den Loo ut 

dicebat hereditarie vendidit #{in linker marge:} Arnoldo# filio quondam 

Johannis Boekelman promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno et dimidio pullis censualibus Henrico de Lijeshout 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 343r 08 ma 24-05-1406. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven, Johannes Broc, 

Willelmus Vos van Belver zvw Henricus Vos, Jordanus zv Godefridus Vos en 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont beloofden aan Arnoldus zv Petrus Pels 

100 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamse groten voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici de Broechoven Johannes 

Broc Willelmus Vos van Belver filius quondam Henrici Vos Jordanus filius 
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Godefridi Vos et Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont 

promiserunt indivisi super (dg: Arre) omnia Arnoldo filio Petri Pels C 

novos florenos (dg: Gelrie) IX boddreger vel XIII aude Vleems grossos pro 

floreno computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Jorden et Lu datum secunda post exaudi. 

 

BP 1184 f 343r 09 ma 24-05-1406. 

De vier eersten beloofden voornoemde Henricus Bac schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi quatuor promiserunt dictum Henricum Bac indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 343r 10 ma 24-05-1406. 

Johannes Gruijter zvw Danijel Gruijter van Os verkocht aan Gerardus Vilt 

zvw Gerardus Vilt van Ussen een stuk beemd, in Oss, achter de plaats gnd 

After Ussen, tussen een gemene straat gnd Brantsche Stege enerzijds en 

voornoemde Gerardus Vilt zvw Gerardus anderzijds, strekkend vanaf een 

erfgoed gnd die Beecsche Hove tot aan voornoemde Gerardus Vilt, belast met 

½ penning cijns aan de naburen van Oss. 

 

Johannes Gruijter filius quondam Danijelis Gruijter de Os peciam terre 

sitam in parrochia de Os retro (dg: o) locum dictum (dg: Ussen) After 

Ussen inter communem (dg: stegam) #vicum# dictum die Brantsche Stege ex 

uno et inter Gerardi Vilt filii quondam Gerardi Vilt de Ussen ex alio 

tendentem (dg: cum) ab hereditate dicta die Beecsche Hove ad hereditatem 

dicti Gerardi Vilt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo Vilt 

filio quondam Gerardi promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto dimidio denario census vicinis de Os exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 343r 11 ma 24-05-1406. 

Lambertus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Lambertus van den Arennest (dg: filius Henrici ?Leemb) prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 343r 12 ma 24-05-1406. 

Johannes van Haghevenne verkocht aan Ghisbertus van Volkel van Uden een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Beirct, in Rosmalen, tussen een 

gemene straat enerzijds en Johannes Coelborner anderzijds, strekkend vanaf 

Hilla Bauderics tot aan Theodericus Bauderics, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes van Ha-(dg: venne)#-ghevenne# legitime vendidit Ghisberto de 

Volkel de Uden vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Ghisberti nativitatis Domini (dg: 

ex) et in Busco tradendam ex (dg: agro) pecia terre dicta die Beirct sita 

in parrochia de Roesmalen inter communem vicum ex uno et Johannis 

Coelborner ex alio tendente ab hereditate Hille Bauderics ad hereditatem 

Theoderici Bauderics ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini nostri ducis et sufficientem 

facere (dg: testes) et cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

1184 f.343v. 

 tercia post exaudi: dinsdag 25-05-1406. 

 quarta post exaudi: woensdag 26-05-1406. 
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 quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1406. 

 

BP 1184 f 343v 01 di 25-05-1406. 

Hilla wv Herbertus Poeldonc en Theodericus zv voornoemde Hilla en wijlen 

Herbertus verkochten aan Henricus Fraij van Erpe een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van 

Geldorp enerzijds en erfgoed van kvw Johannes van Hees anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld 

en 6 schelling 3 penning b-erfcijns. 

 

Hilla relicta quondam Herberti Poeldonc cum tutore et Theodericus filius 

dictorum Hille et quondam Herberti hereditarie vendiderunt Henrico Fraij 

van Erpe hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

Martini hyemalis ex domo et area sita in Busco in vico Hinthamensi inter 

hereditatem Johannis de Geldorp ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis de Hees ex alio ut dicebant promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: hereditario) censu domini ducis et hereditario 

censu XL solidorum dicte monete et sex solidis et tribus denariis 

hereditarii census exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Jorden et Lu datum (dg: se) tercia post exaudi. 

 

BP 1184 f 343v 02 wo 26-05-1406. 

Johannes van Aaforden beloofde aan Henricus van Audenhoven zvw Nijcholaus 

Wijmans soen, Henricus van den Eilsen en Ghibo zvw Johannes Everarts soen 

van Hijntham, vanaf nu te zullen betalen 7 pond 10 schelling b-erfcijns, 1 

oude groot Tournoois geld van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, uit een 

b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld, welke cijns van 10 pond betaald werd 

van de kant van hr Rijcoldus Koc ridder uit goederen gnd ten Nuwenhuse, in 

Son, en welke cijns van 10 pond nu aan het Geefhuis in Den Bosch behoort, 

zó dat voornoemde Henricus van Audenhoven, Henricus van den Eilsen en Ghibo 

en goederen van wijlen hr Rijcoldus die nu aan hen behoren en hun andere 

goederen daarvan geen schade ondervinden. Johannes van der Donc zvw 

Rutgherus van der Donc verklaarde dat het bovenstaande met zijn instemming 

is gebeurd. Twee brieven; één voor Henricus en één voor de anderen. 

{Zie ook BP 1184 f 344r 01 wo 26-05-1406}. 

 

Duplicetur. Una erit pro primodicto Henrico et alia pro alii! d...ibus. 

Solverunt ambo. 

Johannes de Aaforden promisit super omnia Henrico de Audenhoven filio 

quondam Nijcholai Wijmans soen Henrico van den Eilsen et Ghiboni filio 

quondam Johannis Everarts soen de Hijntham quod ipse Johannes septem 

libras et decem solidos hereditarii census grosso Turonensi denario 

monete Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato de hereditario 

censu X librarum dicte monete (dg: quem censum) #qui census# X librarum 

(dg: dominus quondam Rijcoldus) #ex parte domini (dg: Johannis) Rijcoldi# 

Koc militis olim (dg: vendiderat) #solvi consuetus erat# ex bonis dictis 

ten Nuwenhuse sitis in parrochia de Zonne et qui census X librarum nunc 

ad mensam sancti spiritus in Busco pertinere dinoscitur ut ipse dicebat 

exnunc deinceps et perpetue taliter solvet annuatim quod dictis Henrico 

de Audenhoven Henrico van den Eilsen et Ghiboni (dg: s) ac ad et supra 

quecumque bona quondam domini Rijcoldi nunc ad ipsos spectantia ac ad et 

supra quecumque alia (dg: su) bona eorundem dampna exinde non eveniant. 

Quo facto Johannes van der Donc filius quondam Rutgheri van der Donc 

palam recognovit premissa fore acta de suo consensu et plena voluntate 

promittens idem Johannes jamdictus super omnia dictis creditoribus quod 

eisdem ex parte sui impetitiones ac dampna (dg: occacione) non evenient 

occacione quorumcumque bonorum dicti domini quondam Rijcoldi nunc ad eos 

seu eorum alterum spectantium scilicet occacione dictarum septem librarum 

et X solidorum. Testes Jorden et Lu datum 4ta post exaudi. 
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{Via rechter marge verbonden met BP 1184 f 344r 01 vr 30-07-1406}. 

 

BP 1184 f 343v 03 do 29-07-1406. 

Zoals Johannes van den Donc heeft gedaan, zo deed dat ook Goeswinus Model 

van der Donc voor voornoemde crediteuren. 

 

{Ertussen geschreven}. Duplicetur. Solverunt ambo. 

(dg: simili). Simili modo sicut fecit !fecit Johannes van den Donc sic 

fecit Goeswinus Model van der Donc creditoribus predictis. Testes Jacobus 

et Lu datum quinta post Jacobi. 

(dg: Solverunt Ghibo et Henricus van den Elsen). 

 

BP 1184 f 343v 04 wo 26-05-1406. 

Johannes zvw Reijnerus die Brouwer van Scijnle droeg over aan Henricus 

Campart zvw Arnoldus Campart (1) de helft van de helft die aan Heijlwigis 

dvw Mijchael zvw Petrus die Wever gekomen was na overlijden van de ouders 

van voornoemde Heijlwigis in een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche 

maat, welke pacht wijlen voornoemde Mijchael met Lichtmis in Schijndel 

beurde, gaande uit een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat 

Wijbossche, tussen Ludovicus zvw Everardus van Herende enerzijds en 

Mathijas Jacops soen anderzijds, (2) de helft van de helft die aan 

voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van haar ouders in een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, die wijlen voornoemde Mijchael met Lichtmmis 

in Schijndel beurde, gaande uit 2 stukken land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd aen den Wijbossche, ter plaatse gnd op die Berijsacker, (2a) tussen 

Johannes Beessellen enerzijds en Henricus Gerijts soen anderzijds, (2b) 

tussen voornoemde Henricus Gerijts soen enerzijds en Johannes van Houthem 

anderzijds, welke helften van voornoemde pachten Ghibo zvw Reijnerus die 

Brouwer van Scijnle vernaderd had van Johannes Guldeman, en welke helften 

van de helften aan eerstgenoemde Johannes gekomen was na overlijden van 

zijn broer voornoemde Ghibo zvw voornoemde Reijnerus. 

 

Solvit III grossos et IIII boddreger. 

Johannes filius quondam Reijneri die Brouwer #de Scijnle# medietatem 

#medietatis que# Heijlwigi filie quondam Mijchaelis filii quondam Petri 

die Wever de morte quondam parentum eiusdem Heijlwigis successione 

advolutam! in hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam paccionem dictus quondam Mijchael solvendam habuit hereditarie 

purificationis et in Scijnle tradendam ex pecia terre sita in parrochia 

de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche inter hereditatem Ludovici 

filii quondam Everardi de Herende et hereditatem Mathije Jacops soen 

atque medietatem (dg: sibi de morte) #medietatis que# dicte Heijlwigi de 

morte suorum quondam parentum successione advolutam! in hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis quam dictus quondam Mijchael solvendam 

habuit hereditarie terminis et loco predictis ex duabus peciis terre 

sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum aen den Wijbossche ad locum 

dictum op die Berijsacker quarum una inter hereditatem Johannis 

Beessellen et inter hereditatem Henrici Gerijts soen et altera inter 

hereditatem dicti Henrici Gerijts soen et hereditatem Johannis de Houthem 

site sunt quas medietates paccionum predictarum Ghibo filius quondam 

Reijneri die Brouwer de Scijnle #erga# Johannem Guldeman (dg: erga) per 

modum redemptionis e jure proximitatis acquisierat prout in litteris (dg: 

hereditarie) et quas medietates predictas #medietatum predictarum# 

primodictus Johannes sibi de morte dicti Ghibonis quondam sui fratris 

filii olim dicti quondam Reijneri successione advolutas esse dicebat 

hereditarie supportavit Henrico (dg: filio quondam) Campart filio quondam 

Arnoldi Campart cum litteris et #aliis et# jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: et here) deponere. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 343v 05 wo 26-05-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Reijnerus die Brouwer van Scijnle beloofde aan 

voornoemde Henricus Campart dat zijn broer Mathijaa zvw voornoemde 

Reijnerus nimmer rechten op voornoemde helften van de helften van de 

pachten zal doen gelden. 

 

Primodictus Johannes promisit super omnia dicto Henrico Campart quod ipse 

Mathijam suum fratrem filium dicti quondam Reijneri perpetue talem 

habebit quod numquam presumet se jus in dictis medietatibus #dictarum 

medietatum# predictarum paccionum habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 343v 06 wo 26-05-1406. 

Mechtildis dvw Reijnerus die Brouwer van Scijnle en Arnoldus Rotart ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Reijnerus droegen over aan voornoemde Henricus 

Campart zvw Arnoldus Campart de helft die aan hen behoort in de helft van 

(1) voornoemde pacht van 9 lopen, (2) voornoemde pacht van 6 lopen. 

 

Mechtildis filia (dg: dicti) quondam Reijneri die Brouwer de Scijnle cum 

tutore et Arnoldus Rotart maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Reijneri !et medietatem ad eos spectantem in 

medietate dicte paccionis novem lopinorum et in medietate dicte paccionis 

sex lopinorum hereditarie supportaverunt dicto (dg: Arnoldo Roetart) 

#Henrico# cum litteris et jure promittentes cum tutore super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 343v 07 wo 26-05-1406. 

Laurencius zvw Johannes van Buchoven, Arnoldus van Buchoven, Arnoldus 

Hermans soen en Arnoldus zv Johannes Drinchellincs beloofden aan Stephanus 

Merlingus, tbv etc, 16 Franse kronen met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-

10-1406) te betalen, op straffe van 1. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Buchoven Arnoldus de Buchoven et 

Arnoldus Hermans soen et Arnoldus (dg: Jans) filius Johannis 

Drinchellincs promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus 

etc XVI Francie cronen ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

I. Testes datum supra. 

 

1184 f.344r. 

 sexta post Jacobi: vrijdag 30-07-1406. 

 

BP 1184 f 344r 01 vr 30-07-1406. 

Lucas zvw Lucas van Erpe beloofde aan voornoemde Henricus van Audenhoven 

zvw Nijcholaus Wijmans soen, Henricus van den Eilsen en Ghibo zvw Johannes 

Everarts soen van Hijntham dat hij 50 schelling zal betalen van voornoemde 

cijns van 10 pond, geheel zoals Johannes van Aforden deed. Twee brieven. 

Eén voor Henricus van Audenhoven. 

 

{Via een haal verbonden met BP 1184 f 343v 02 wo 26-05-1406}. 

Solverunt ambo. 

Lucas filius quondam Luce de Erpe promisit super omnia dictis Henrico 

Henrico et Ghiboni quod ipse L solidos de dicto censu X librarum solvet 

per totum ut Johannes de Aforden. Testes Johannes et Jacobus datum sexta 

post Jacobi. Duplicetur. Unam habebit Henricus de Audenhoven. 

 

1184 f.344v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 
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1184 f.345r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.345v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.346r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 quinta post exaudi: donderdag 27-05-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis maii die XXVII: donderdag 27-05-1406. 

 

BP 1184 f 346r 01 do 17-06-1406. 

Elizabeth dvw Marselius van der Haghen droeg over aan Bertha van Tuijl (1) 

de helft van een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Peperstraat naar de huizinge van wijlen Willelmus van Berkel, naast erfgoed 

van wijlen {hier staan: ..} gnd Stramproggen, te weten de helft aan de kant 

van de Kolperstraat, welke helft voornoemde Elizabeth verworven had van 

Arnoldus Rover Boest, (2) een b-erfcijns van 3 pond, die Henricus zvw 

Reijnerus van Aken beloofd had aan wijlen voornoemde Marselius van der 

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

gaande uit voornoemde helft van het huis en erf. 

 

Elizabeth filia quondam Marselii van der Haghen #cum tutore# medietatem 

domus et aree site in Busco in vico tendente a vico dicto Peperstraet 

versus mansionem quondam Willelmi de Berkel juxta hereditatem quondam 

{hier staan: ..} dicti Stramproggen (dg: scilius?) scilicet illam 

medietatem domus et aree predicte que sita est in latere versus vicum 

dictum Colperstraet quam medietatem dicta Elizabeth erga Arnoldum Rover 

Boest acquiserat prout in litteris atque hereditarium censum trium 

librarum quem Henricus filius quondam Reijneri de Aken promiserat se 

daturum et soluturum dicto quondam Marselio van der Haghen hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicta medietate domus et aree 

predicte prout in litteris hereditarie supportavit Berthe de Tuijl cum 

litteris et aliis et jure promittens (dg: super) cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipsa 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Marselii et 

suorum heredum in dicto censu existentes deponere!. Testes Johannes et 

Jor datum (dg: q) in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 346r 02 do 17-06-1406. 

Gerardus Heerken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Heerken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346r 03 do 17-06-1406. 

Voornoemde Bertha van Tuijl beloofde aan voornoemde Elizabeth dvw Marselius 

van der Haghen (1) 10 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406), (2) hetzelfde bedrag met Kerstmis (za 

25-12-1406), (3) 9 gulden van dezelfde waarde met Sint-Jan over een jaar 

(vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dicta Bertha promisit super omnia dicte Elizabeth X gulden scilicet IX 

boddreger pro quolibet gulden computato ad Jacobi proxime futurum et 

tantum ad nativitatis Domini et IX gulden similis valoris a Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 346r 04 do 27-05-1406. 

Arnoldus van Uden de oudere verkocht aan Theodericus zvw Johannes Scelen 

soen een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd die Strijppe, beiderzijds 

tussen voornoemde Theodericus. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Uden senior peciam terre sitam in parrochia de Hees ad locum 

dictum die Strijppe inter hereditates Theoderici filii quondam #{in 

linker marge:} Johannis# Scelen soen ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: Jorden) Johannes et 

Jorden datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 346r 05 do 27-05-1406. 

Voornoemde Arnoldus van Uden de oudere verkocht aan zijn broer Arnoldus van 

Uden de jongere een stukje land, in Hees, ter plaatse gnd die Vlaessche, 

tussen Johannes Claes soen van Berze enerzijds en kv Elizabeth Wellens 

anderzijds. 

 

Solvit. 

#D# Dictus Arnoldus particulam terre sitam in parrochia de Hees ad locum 

dictum die Vlaessche inter hereditatem Johannis Claes soen van Berze ex 

uno et inter hereditatem liberorum Elizabeth Wellens ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Uden juniori suo fratri promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346r 06 do 27-05-1406. 

Johannes die Meijer van Venloen beloofde aan Gerardus Scilder 23 gulden, 9 

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

aanstaande (di 24-08-1406) te betalen. 

 

Johannes die Meijer (dg: pro) van Venloen promisit super omnia Gerardo 

Scilder XXIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et 

Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 346r 07 do 27-05-1406. 

Johannes van Haren zvw Franco van Haren, door wijlen voornoemde Franco 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Bodo zvw Ghisbertus Tijmmerman, 

droeg over aan Willelmus Bars van Spoerdonc een b-erfcijns van 20 schelling 

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

gaande uit (1) een tuin, gnd Notenhof, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Spoordonk, (2) 2 strepen land, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

welke cijns wijlen voornoemde Bodo gekocht had van Rutgherus van Boemel 

voller. 

 

Solvit. 

(dg: Bi) Johannes de Haren filius quondam Franconis de Haren ab ipso 

quondam Francone (dg: q) et quondam Elizabeth eius uxore filia quondam 

Bodonis filii quondam Ghisberti Tijmmerman pariter genitus hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex orto dicto Notenhof sito in parrochia de Oerscot ad 

locum dictum Spoerdonc et ex duabus strepis terre sitis in parrochia et 

loco predictis quem censum dictus quondam Bodo erga Rutgherum de Boemel 

fullonem emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo Bars de Spoerdonc cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dictorum 

quondam Bodonis et Franconis et suorum heredum deponere. Testes (dg: 

datum supra) !testes Johannes et Jor datum supra. 
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BP 1184 f 346r 08 do 27-05-1406. 

Tielmannus zvw Gerardus molenaar van Vucht verkocht aan Willelmus zvw 

Johannes Corten soen van Spoerdonc een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land en een aangelegen stuk 

land gnd een drieschelken, in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, 

tussen voornoemde Tielmannus enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, 

met een eind strekkend aan Petrus die Snijder en Andreas der Weduwen en met 

het andere eind aan de gemeint, welk stuk land en aangelegen drieschelken 

voornoemde Tielmannus in cijns verkregen had van voornoemde Willelmus, te 

weten voor (1) 3 penning aan de grondheer, (2) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, aan voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Tielmannus filius quondam Gerardi multoris de Vucht hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Johannis Corten soen de (dg: Spord) Spoerdonc 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex pecia terre cum terra dicta een drieschelken sibi adiacente 

sita in parrochia de Oerscot in (dg: p) pastoria de Spoerdonc inter 

hereditatem dicti Tielmanni ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Petri die Snijder et Andree 

der Weduwen et cum reliquo fine ad (dg: h) communitatem quam! peciam 

terre (dg: cum) et peciam terre drieschelken vocatam sibi adiacentem 

dictus (dg: Bo) Tielmannus erga predictum Willelmum ad censum acquisierat 

scilicet pro tribus denariis domino fundi et pro hereditario censu XL 

solidorum monete dicto Willelmo exinde solvendis (dg: et sufficientem 

facere) promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 346r 09 do 27-05-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1406) met 16 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamse groten voor 1 

gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Henricus 

Vilt, Arnoldus Mijnnemere en Willelmus van den Velde. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum festum Johannis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XVI gulden 

scilicet computando pro quolibet dictorum florenorum IX boddreger vel 

XIII aude Vlems groet et cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni 

redemptionis. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis maii die XXVII 

hora vesperarum presentibus Henrico Vilt Arnoldo Mijnnemere et Willelmo 

van den Velde. 

 

BP 1184 f 346r 10 do 27-05-1406. 

Theodericus zvw Arnoldus Didden soen verkocht aan Zebertus zvw Johannes van 

Collenberch 2 stukken land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Groter Lijemde, (1) tussen Lambertus van den Acker en zijn 

kinderen enerzijds en Severinus Kersmaker en de zijnen anderzijds, (2) 

tussen Elizabeth Mutsarts en haar kinderen enerzijds en Jacobus Pauwels 

soen anderzijds, belast met de helft van 1 maat gnd vierdennaet rogge 

b-erfpacht. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Arnoldi Didden soen duas pecias terre sitas in 

parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Groter 

Lijemde quarum una inter hereditatem Lamberti van den Acker et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Severini Kersmaker et eius sociorum 

ex alio et altera inter hereditatem Elizabeth Mutsarts et eius liberorum 

ex uno et inter hereditatem Jacobi Pauwels soen #ex alio# site sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Zeberto filio quondam Johannis de 

Collenberch promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 
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excepta medietate unius mensure dicte vierdennaet siliginis hereditarie 

paccionis exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

1184 f.346v. 

 quinta post exaudi: donderdag 27-05-1406. 

 

BP 1184 f 346v 01 do 27-05-1406. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Arnoldus Heijme, tbv een gasthuis waarvan 

gezegd werd dat wijlen Arnoldus Heijme vv voornoemde Arnoldus Heijme dat 

gesticht heeft, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, in welk 

gasthuis arme mannen wonen, een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-

Remigius-Belijder te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Lithoijen, in de 

hoeve gnd Robbrechts Hoeve, welke cijns voornoemde Arnoldus Hoernken 

gekocht had van Zanderus van Rossem. Zou later het gasthuis opgeheven 

worden zodat erin geen arme mannen meer wonen, dan gaat de cijns naar het 

Geefhuis {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Arnoldus Hoernken hereditarium censum (dg: X) decem solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii confessoris ex (dg: q-) duobus jugeribus 

terre sitis in parrochia de Lijttoijen in manso dicto Robbrechts Hoeve 

quem censum dictus Arnoldus erga Zanderum de Rossem emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Heijme ad opus cuiusdam 

hospitalis quod Arnoldus quondam Heijme pater jamdicti Arnoldi Heijme 

dicitur fundasse siti in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch in quo 

hospitali pauperes viri inhabitan[t] cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

annexa conditione si contigerit depost predictum hospitale annullari ita 

quod in ipso nulli pauperes inhabitaverint quod tunc dictus (dg: st) 

census statim ad mensam sancti spiritus devolvetur et jure hereditario 

spectabit. 

 

BP 1184 f 346v 02 do 27-05-1406. 

Arnoldus Mijnnemere droeg over aan Willelmus van den Velde 53 nieuwe 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, aan hem 

beloofd door Engbertus van Eertbruggen van Bucstel. 

 

Arnoldus Mijnnemere LIII nuwe gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato promissos sibi ab Engberto de Eertbruggen de 

Bucstel ut dicebat legitime supportavit Willelmo van den Velde (dg: cum). 

Testes Johannes et Jorden datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 346v 03 do 27-05-1406. 

Mr Johannes van Best gemachtigd door Elizabeth dvw Henricus Matheeus maande 

3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 1 oude Franse schild, (2) 

een b-erfcijns van 1 oude Franse schild, met Pinksteren te betalen, welke 

cijnzen Heijlwigis wv Gerardus Nollen had overgedragen aan haar zuster 

voornoemde Elizabeth. 

 

Magister Johannes de Best potens factus ab Elizabeth filia quondam 

Henrici Matheeus hereditarium censum unius aurei denarii antiqui 

communiter aude scilt vocati monete regis Francie atque hereditarium 

censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati solvendos 

hereditarie penthecostes quos census Heijlwigis relicta quondam Gerardi 

Nollen supportaverat dicte Elizabeth sue sorori prout in litteris monuit 

de 3bus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346v 04 do 27-05-1406. 

Johannes Vilt van Os droeg over aan zijn brooer Henricus Vilt 25 lopen 

gerst b-erfpacht, maat van Veghel, die Roverus zv Rutgherus sPersoens 

Swager met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit (1) 
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een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd Dorhout, beiderzijds naast 

Wautgherus medeswager van voornoemde Johannes, met een eind strekkend aan 

de gemeint, (2) de helft van een stuk land, gnd Nuwenacker, te weten het 

einde dat het dichtst ligt bij het huis gnd dat Dorhoutsche Huijs, (3) het 

deel dat aan voornoemde Johannes Vilt behoorde in een beemd, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Nederbeemde, achter het huis van Nijcholaus van der 

Hamfort. 

 

Johannes Vilt de Os XXV lopinos ordei hereditarie paccionis mensure de 

Vechel quos Roverus filius Rutgheri sPersoens Swager predicto Johanni 

solvere tenetur hereditarie purificationis ex pecia terre sita in 

parrochia de Vechel ad locum dictum Dorhout cum utroque latere (dg: 

inter) juxta hereditates Wautgheri consororii dicti medeswager dicti 

Johannis tendente cum uno fine ad communitatem item ex medietate pecie 

terre dicte Nuwenacker scilicet (dg: illam) #ex illo# fine (dg: -m) qui 

situs est propinquius domui dicte dat Dorhoutsche Huijs atque ex parte 

(dg: dicti) que ad dictum Johannem Vilt spectabat in prato sito in dicta 

parrochia in loco dicto die Nederbeemde retro domum Nijcholai van der 

Hamfort cum universis eorum attinentiis (dg: q) ut dicebat legitime 

supportavit Henrico Vilt suo fratri promittens super omnia (dg: ratam 

servare et) warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346v 05 do 27-05-1406. 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch, zijn broer Gerardus, Johannes 

Hels Ghiben soen, Henricus Ghiben soen en Petrus Moelkens soen beloofden 

aan Amelius Lambrechts soen 50 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch Gerardus eius frater Johannes 

Hels Ghiben soen et Henricus Ghiben soen et Petrus Moelkens soen 

promiserunt indivisi super omnia Amelio Lambrechts soen L gulden IX 

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

computato ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346v 06 do 27-05-1406. 

Johannes Spijker zv Arnoldus Hoernken maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, bezwaringen en vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen 

Nijcholaus van Kessel zvw Nijcholaus van Kessel. 

 

Johannes Spijker filius Arnoldi Hoernken omnes venditiones obligationes 

et alienationes factas cum bonis quibuscumque quondam Nijcholai de Kessel 

filii quondam Nijcholai de Kessel calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346v 07 do 27-05-1406. 

Johannes van den Venne gaf uit aan Willelmus Vos zvw Henricus Vos (1) een 

stukje beemd, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen 

voornoemde Willelmus Vos, met een eind strekkend aan de gemeint, (2) een 

stukje land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Poelacker, 

tussen Johannes Broc enerzijds en voornoemde Willelmus Vos anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) ½ oude groot, (2) een n-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te betalen en te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes van den Venne particulam prati sitam in parrochia de Haren ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem Willelmi Vos filii (dg: Godefridi) 

quondam Henrici Vos ex (dg: uno et inter) utroque latere coadiacentem 

tendentem cum uno fine ad communitatem atque particulam terre sitam in 

parrochia et loco predictis ad locum dictum (dg: B) Poelacker inter 

hereditatem Johannis Broc ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi Vos 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto (dg: Petro Vos ab) 
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dicto Willelmo Vos ab eodem hereditarie possidendas pro dimidio grosso 

antiquo (dg: exinde solvendo dando etc) atque pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradendis #ex premissis# promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 346v 08 do 27-05-1406. 

Johannes Barniers soen, Arnoldus zvw Gerardus Hadewigen soen en Everardus 

zvw Arnoldus Ghenen soen beloofden aan Johannes Peters soen van Eirde 52 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en 7 

botdrager met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Johannes Barniers soen Arnoldus filius quondam Gerardi Hadewigen soen et 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Peters soen van Eirde (dg: LIII gulden scilicet) LII gulden 

IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato et septem 

boddreger ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 346v 09 do 27-05-1406. 

Voornoemde Johannes Peters soen beloofde aan voornoemde Johannes Barniers 

soen, Arnoldus zvw Gerardus Hadewigen soen en Everardus zvw Arnoldus Ghenen 

soen 50½ mud hop, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) in 

Schijndel te meten en voor rekening van de schuldenaar naar Den Bosch te 

vervoeren. 

 

Dictus Johannes Peters soen promisit super omnia dictis Johanni Arnoldo 

et Everardo L et dimidium modios (dg: lupuli) boni et laudabilis lupuli 

mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos (dg: 

et in Busco tradendos) in Scijnle mensurandos et sub laboribus et 

vehiculis dicti debitoris in Busco vehendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.347r. 

 quinta post exaudi: donderdag 27-05-1406. 

 sexta post exaudi: vrijdag 28-05-1406. 

 

BP 1184 f 347r 01 do 27-05-1406. 

Johannes van der Schueren Zibben soen en Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen 

verkochten aan Arnoldus en Heijlwigis, kvw Rodolphus Vrederimen soen, een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (zo 15-05-1407), gaande uit (1) 2 

huizen en erven, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes gnd 

Lang Henneken aan de kant van het huis van voornoemde Johannes van der 

Schueren enerzijds en een gemene weg aan de kant van het huis van 

voornoemde Johannes zv Arnoldus Gielijs soen anderzijds, (2) een stuk dat 

aan voornoemde verkopers behoort, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

beiderzijds tussen Everardus Zibben soen van der Schueren. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes van der Schueren Zibben soen et Johannes filius quondam Arnoldi 

Gielijs soen hereditarie vendiderunt Arnoldo et Heijlwigi liberis quondam 

Rodolphi Vrederimen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie penthecostes et pro primo termino 

a penthecostes proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex duabus 

domibus et areis sitis in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver 

inter hereditatem Johannis dicti Lang Henneken domui et orto dicti 

Johannis van der Schueren coadiacentem ex uno et inter communem viam 

domui et orto dicti Johannis filii Arnoldi Gielijs soen adiacentem ex 

alio atque ex pecia terre ad dictos venditores spectante sita in 

parrochia et loco predictis inter hereditates Everardi Zibben soen van 
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der Schueren ex utroque latere coadiacentes ut dicebant promittentes 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: exceptis) et sufficientem facere. Testes Johannes et Jorden datum 

quinta post exaudi. 

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

 

BP 1184 f 347r 02 do 27-05-1406. 

Jordanus zvw Johannes Eefsen soen verkocht aan Theodericus zv Petrus 

Tielkens een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Brake, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, achter de windmolen richting de 

heide, tussen Johannes Groet zvw Henricus Penninc enerzijds en Johannes gnd 

Han Stinen anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus Bac, (1) ½ 

bunder beemd, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, ter plaatse gnd 

Spoordonk, tussen Willelmus zvw Johannes Eefsen soen enerzijds en Katherina 

van Best anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Jordanus filius quondam Johannis Eefsen soen hereditarie vendidit 

Theoderico filio Petri Tielkens hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam ex pecia terre dicta die Brake sita in parrochia de 

Oerscot in pastoria de Strathen retro molendinum venti versus mericas 

inter hereditatem Johannis Groet filii quondam Henrici Penninc ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Han Stinen ex alio (dg: ut) tendente cum 

uno fine ad hereditatem Arnoldi Bac atque ex (dg: medietate ad ipsum sp) 

dimidio bonario prati sito in parrochia predicta in pastoria van den 

Notelen #ad locum dictum Spoerdonc# inter hereditatem Willelmi filii 

quondam Johannis Eefsen soen ex uno et inter hereditatem Katherine van 

Best ex alio (dg: ut) tendente cum utroque fine ad communitatem 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347r 03 .. 10-04-1621. 

{Geschreven door BP 1184 f 347r 02}. 

Heer Robrecht van Thulden heeft bekent dat Dirck Dircx van A..aden desen 

chijns aen sijnen handen heeft gequeten ?daermede in de cassatie deser 

consenterende. Actum Xa aprilis 1621. Van Dreij..scholten. 

 

BP 1184 f 347r 04 do 27-05-1406. 

Ghisbertus Peepkens soen van Vlijmen en Johannes van Audehuesden beloofden 

aan Stephanus Merlingus etc 3 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1406) te betalen op straffe van ½. 

 

Ghisbertus Peepkens soen van Vlijmen et Johannes de Audehuesden 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo etc III aude scilde 

Francie ad Johannis proxime futurum persolvendos (dg: testes) sub pena 

(dg: I) dimidii. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347r 05 do 27-05-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347r 06 do 27-05-1406. 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen, Danijel Herinc en Ghisbertus Bac 

beloofden aan Stephanus Merlingus etc 25 oude Franse schilden, met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen, op straffe van 1. 
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Goeswinus filius quondam Alberti Gielijs soen (dg: promisit Denk) Danijel 

Herinc et Ghisbertus Bac promiserunt indivisi super omnia Stephano 

Merlingo #etc# XXV aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347r 07 do 27-05-1406. 

De eerste beloofde Ghisbertus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit (dg: alios) #Ghisbertum# indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 347r 08 do 27-05-1406. 

Walterus Delijen soen verkocht aan Henricus Luppen soen van den Schoet en 

Jordanus zv Theodericus Ansems soen een b-erfcijns van 5 oude schilden, die 

Henricus gnd Knapen beloofd had aan Danijel van Vlierden, een helft te 

betalen met Pinksteren en de andere helft met Sint-Andreas-Apostel, gaande 

uit (1) een stuk beemd, gnd die Wuest Bijvijnc, in Oirschot, in de herdgang 

van Aarle, tussen kinderen gnd Bruijstens Kijnderen en Johannes Heijnen 

soen enerzijds en Johannes Goedeknaep anderzijds, (2) de helft van een 

sloot aldaar, welke cijns voornoemde Walterus gekocht had van Heijlwigis wv 

voornoemde Danijel en haar kinderen Johannes en Willelmus. De brief aan een 

van beiden overhandigen die het eerst komt. 

 

Solvit. 

Walterus Delijen soen hereditarium censum quinque aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum (dg: He) quem Henricus dictus 

Knapen promiserat se daturum et soluturum Danijeli de Vlierden 

hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Andree apostoli ex pecia 

prati dicta die Wuest Bijvijnc sita in parrochia de Oerscot in pastoria 

de Arle inter hereditatem liberorum dictorum Bruijstens Kijnderen et 

(verbeterd uit: ex) Johannis Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Goedeknaep ex alio atque ex medietate fossati consistentis 

ibidem quem censum dictus Walterus erga Heijlwigem relictam dicti quondam 

Danijelis (dg: acquisierat prout in litteris) Johannem et Willelmum eius 

liberos emendo {liggende streep om de rest van de regel op te vullen} 

acquisierat prout in litteris hereditarie #vendiderunt!# (dg: 

supportavit) Henrico Luppen soen van den Schoet et Jordano filio (dg: 

quon) Theoderici Ansems soen #supportaverunt!# cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum supra. Tradatur alteri prius 

venienti. 

 

BP 1184 f 347r 09 do 27-05-1406. 

Voornoemde Henricus Luppen soen van den Schoet en Jordanus zv Theodericus 

Ansems soen beloofden aan voornoemde Walterus Delijen soen 44½ oude schild 

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

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XLIIII et 

dimidium aude scilde vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347r 10 do 27-05-1406. 

Voornoemde Henricus Luppen soen van den Schoet en Jordanus zv Theodericus 

Ansems soen beloofden aan voornoemde Walterus Delijen soen 44½ oude schild 

of de waarde, met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XLIIII et 

dimidium aude scilde vel valorem a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 347r 11 do 27-05-1406. 

Henricus Kij zvw Zegherus Florijs soen deed tbv vrouwe Elsbena van Dalem wv 

hr Paulus van Haestrecht ridder afstand van 99 Hollandse gulden erfcijns 

uit een b-erfcijns van 100 Hollandse gulden, die wijlen voornoemde Zegherus 

gekocht had van voornoemde hr Paulus. 

 

Henricus Kij filius quondam Zegheri Florijs soen super (dg: XCV) XCIX 

Hollant gulden hereditarii census de hereditario censu centum Hollant 

gulden quem dictus quondam (dg: pi) Zegherus erga dominum Paulum de 

Haestrecht militem emendo acquisierat #{in linker marge:} prout in 

litteris dicebat# et super jure ad opus domine Elsbene de Dalem relicte 

dicti quondam domini Pauli hereditarie renunciavit promittens super omnia 

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

Egidius datum !datum quinta post exaudi. 

 

BP 1184 f 347r 12 vr 28-05-1406. 

Willelmus Lobbe droeg over aan de secretaris, tbv Lucas van Erpe zvw 

Johannes van Erpe, een beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Elscot, 

tussen Ghisbertus van den Veerdonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

aan hem overgedragen door voornoemde Lucas. 

 

Willelmus Lobbe quoddam pratum situm in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum (dg: aen) in die Elscot inter hereditatem Ghisberti van den 

Veerdonc ex uno et inter communem plateam ex alio supportatum sibi a Luca 

de Erpe filio quondam Johannis de Erpe prout in litteris hereditarie 

supportavit mihi ad opus dicti Luce #cum litteris et aliis et jure# 

promittens super omnia ratam servare. Testes Jorden et Jacobus datum 

sexta post exaudi. 

 

1184 f.347v. 

 sexta post exaudi: vrijdag 28-05-1406. 

 

BP 1184 f 347v 01 vr 28-05-1406. 

Gerardus Balijart droeg over aan zijn schoonzoon Hector Specier (1) 3 

erfgoederen gnd drie huijsdelen, in Groot Lith, in een kamp dat gelegen is 

ter plaatse gnd in het Broec, tussen erfgoed dat behoort aan het kapittel 

van Sint-Lambertus in Luik enerzijds en Godefridus kramer zvw Godefridus 

Scoenmeker van Lijt anderzijds, welke 3 erfgoederen voornoemde Gerardus 

gekocht had van de broers Arnoldus en Gerardus, kvw Arnoldus Noijt Mollens 

soen van Lijt, (2) ¼ deel dat aan Lambertus Selen soen en zijn schoonzoon 

Johannes van Boeste behoorde in voornoemd kamp, welk ¼ deel voornoemde 

Gerardus verworven had van voornoemde Lambertus en Johannes. 

 

Gerardus Balijart tres hereditates dictas drie huijsdelen sitas in 

parrochia de Groet Lijt in quodam campo qui situs est in loco dicto int 

Broec inter hereditatem spectantem ad capitulum sancti Lamberti 

Leodiensis ex uno et inter hereditatem Godefridi institoris filii quondam 

Godefridi Scoenmeker de Lijt ex alio quas tres hereditates drie 

huijsdelen vocatas dictus Gerardus erga Arnoldum et Gerardum fratres 

liberos quondam Arnoldi Noijt Mollens soen de Lijt emendo acquisierat 

#prout in litteris# atque quartam partem que ad Lambertum Selen soen et 

(dg: L) Johannem de Boeste eius generum spectabat in campo predicto quam 

quartam partem dictus Gerardus erga eosdem Lambertum et Johannem 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Hectori Specier eius 

genero (dg: !cum litteris) omnibus litteris et jure promittens super 

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

et Gheel datum sexta post exaudi. 

 

BP 1184 f 347v 02 vr 28-05-1406. 

Rodolphus en Aleijdis, kvw Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woensel, 

verkochten aan hun zwager Jacobus Goes 2/3 deel dat aan hen behoort in een 
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b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en tuin, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, welke cijns Henricus van Erpe, tbv kvw voornoemde Godefridus zvw 

Rutgherus Arken soen, gekocht had van Johannes nzvw Walterus van Erpe. De 

kv voornoemde Aleijdis, bij haar verwekt door wijlen Henricus Corten, 

zullen nimmer rechten op deze cijns doen gelden. 

 

Rodolphus et Aleijdis liberi quondam Godefridi filii quondam Rutgheri 

Arken soen de Woensel (dg: duas tercia) cum tutore duas tercias partes ad 

ipsos spectantes in hereditario censu X librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex domo et orto 

sitis in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge quem censum Henricus de Erpe 

ad opus liberorum dicti quondam (dg: Rutgheri) Godefridi filii quondam 

Rutgheri Arken soen erga Johannem filium naturalem quondam Walteri de 

Erpe emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Jacobo 

Goes #eorum sororio# supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et quorumcumque suorum 

heredum deponere et quod ipsi prolem dicte Aleijdis ab ipsa et (dg: di) 

quondam Henrico Corten pariter genitam perpetue talem habebunt quod 

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

 

BP 1184 f 347v 03 vr 28-05-1406. 

Voornoemde Rodolphus en Aleijdis, kvw Godefridus zvw Rutgherus Arken soen 

van Woensel, verkochten aan hun voornoemde zwager Jacobus Goes 2/3 deel dat 

aan hen behoort in (1) ½ morgen land, die behoorde aan wijlen voornoemde 

Rutgerus, ter plaatse gnd Hogedonc, (2) een b-erfcijns van 3 schelling 

paijment, die de stad Den Bosch uit voornoemde ½ morgen beurde, welke cijns 

Heijlwigis wv voornoemde Rutgherus gekocht had van de stad. 

 

Dicti venditores #cum tutore# duas tercias partes ad ipsos spectantes in 

dimidio jugere terre quod ad dictum quondam Rutgerum spectabat (dg: in) 

sito (dg: in) ad locum dictum Hogedonc atque in hereditario censu trium 

solidorum pagamenti quem opidum de Busco solvendum habuit hereditarie ex 

dimidio jugere predicto quem censum Heijlwigis relicta dicti quondam 

Rutgheri erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendiderunt dicto Jacobo supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et de dictis 

duabus terciis partibus dicti dimidii jugeris terre warandiam et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347v 04 vr 28-05-1406. 

Voornoemde Rodolphus en Aleijdis, kvw Godefridus zvw Rutgherus Arken soen 

van Woensel, deden tbv hun voornoemde zwager Jacobus Goes afstand van de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Geldrop, ter plaatse gnd Riel, (1) een 

hofstad met aangelegen tuinen en groeze, (2) een akker gnd die Scanbroex 

Acker, (3) een stuk heide gnd Heijtvelt, welke erfgoederen tezamen gelegen 

zijn beiderzijds tussen Yda van Langhebraken, en met een eind strekken aan 

Johannes Rancelart en met het andere eind aan Petrus Reijnen soen, en welke 

erfgoederen behoorden aan Rutgherus Arken soen. 

 

Dicti venditores cum tutore super (dg: peciis terre) #hereditatibus 

infrascriptis# sitis in parrochia de Gheldorp ad locum dictum Riel 

scilicet super domistadio cum suis ortis et pascua dicta groeze sibi 

adiacentibus et agro dicto die Scanbroex Acker et super pecia terre 

mericalis dicta Heijtvelt que hereditates predicte simul site sunt (dg: 

in contigue in una) inter hereditates Yde van Langhebraken ex utroque 

latere coadiacentes et tendunt cum uno fine ad hereditatem Johannis 

Rancelart et cum reliquo fine ad hereditatem Petri Reijnen soen et que 

hereditates ad Rutgherum Arken soen spectare consueverant ut dicebant et 
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super jure ad opus dicti Jacobi hereditarie renunciaverunt promittentes 

cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

impetitionem ex parte eorum et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 347v 05 vr 28-05-1406. 

Mechtildis dvw Rutgherus Arken soen van Woensel droeg over aan voornoemde 

Jacobus Goes de helft die aan haar behoort in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Geldrop, die Rodolphus gnd Roef die Mijter met Lichtmis in 

Geldrop moest leveren aan wijlen voornoemde Rutgherus, gaande uit een huis, 

tuin en andere erfgoederen van voornoemde Rodolphus, in Geldrop. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Mechtildis filia quondam Rutgheri Arken soen de Woensel cum tutore 

medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Gheldorp quam Rodolphus dictus Roef die Mijter antedicto 

quondam Rutghero solvere tenebatur hereditarie purificationis et in 

Gheldorp tradendam ex domo et orto et (dg: h) aliis hereditatibus dicti 

Rodolphi sitis in parrochia de Gheldorp ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Jacobo promittens cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 347v 06 vr 28-05-1406. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Petrus Scoenmaker zvw Lambertus Smeeds, 

en Johannes van Aken ev Katherina dvw voornoemde Petrus maakten een 

erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Petrus die nu aan hen behoren. 

Voornoemde broers Henricus en Johannes kregen (1) een huis en erf van 

wijlen voornoemde Petrus, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

straat gnd (dg: Hinthamer) Baseldonkse Straat naar de plaats gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Rover Boest enerzijds en 

erfgoed van Gerardus Bac anderzijds, (2) een huis en erf, in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed 

van Petrus Snijder enerzijds en erfgoed van wijlen Albertus van Meirlaer 

anderzijds, (3) een stuk land van wijlen voornoemde Petrus, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Hamfoirt, ter plaatse gnd in de Loo, tussen {f.348r} een 

gemene weg enerzijds en een voetpad gnd die Molenpat anderzijds, met de 

lasten die wijlen voornoemde Petrus eruit had. 

 

(dg: Henricus Willelmus Lobbe) Henricus et Johannes fratres liberi 

quondam Petri Scoenmaker #filii quondam Lamberti Smeeds# et Johannes de 

Aken maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Petri palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis dicti quondam Petri nunc ad ipsos ut dicebant 

spectantibus mediante qua divisione domus et area dicti quondam Petri 

sita in Busco in (dg: viclo) #viculo# tendente a vico (dg: dicto 

Hijnthamen) #dicto Baseldoncsche Straet# versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem #quondam# Arnoldi Rover Boest ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Bac ex alio atque domus et area sita in Busco 

ad finem vici Hijnthamensis extra portam dictam Pijnappels Poirt inter 

hereditatem Petri Snijder ex uno et inter hereditatem quondam Alberti de 

Meirlaer ex alio atque pecia terre dicti quondam Petri sita in parrochia 

de Berlikem ad locum dictum Hamfoirt in loco dicto in de Loo inter (dg: 

hereditatem) 

 

1184 f.348r. 

 sexta post exaudi: vrijdag 28-05-1406. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 11-06-1406. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 29-05-1406. 

 

BP 1184 f 348r 01 vr 28-05-1406. 
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communem plateam ex uno et inter quandam pedatam dictam die Molenpat ex 

alio (dg: ut) simul cum oneribus que dictus quondam Petrus exinde solvere 

consuevit et tenebatur ut dicebant predictis Henrico et Johanni fratribus 

cesserunt in partem ut alter recognovit super etc promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: et dampna 

equaliter portare). 

 

BP 1184 f 348r 02 vr 28-05-1406. 

Voornoemde Johannes van Aken kreeg alle andere erfgoederen van wijlen 

voornoemde Petrus, waarin hij overleed, in Berlicum gelegen, met de lasten 

die wijlen voornoemde Petrus eruit had. Voornoemde Johannes van Aken zal 6 

penning cijns betalen, indien althans de heer van Helmond die beurt uit een 

huis en tuin van wijlen voornoemde Petrus, in Berlicum. 

 

Duplicetur. Solverunt omnes bene. 

Et mediante qua divisione omnes alie hereditates dicti quondam Petri in 

quibus ipse decessit in predicta parrochia situata[s!] simul cum oneribus 

que dictus quondam Petrus exinde solvere et facere tenebatur ut dicebant 

predicto Johanni de Ak[en] cesserunt in partem super etc promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et dampna equaliter portare (dg: simul) hoc adiuncto quod dictus 

Johannes de Aken solvet (dg: ex premissis) sex denarios census si dominus 

de Helmont ex domo et orto dicti quondam Petri in parrochia de Berlikem 

sito! habuit situatos si exinde solvendi sunt. Testes Jorden et Jacobus 

datum sexta post exaudi. Solverunt omnes bene. 

 

BP 1184 f 348r 03 vr 28-05-1406. 

Johannes van Vladeracken ev Bela dvw Anselmus zv Henricus van de Wiel deed 

tbv Gerardus van Ghiersberch afstand van een b-erfcijns van 5 schelling, 

die Henricus van Merlare beurde, gaande uit een bunder beemd, eertijds van 

Nijcholaus Coellen, onder Nistelrode, naast de dijk aldaar, welke cijns 

samen met andere goederen wijlen voornoemde Henricus van Merlare had 

overgedragen aan zijn schoonzoon voornoemde Anselmus, en welke bunder 

behoort aan voornoemde Gerardus. De brief overhandigen aan hem of aan 

Johannes Teij. 

 

Solvit. 

Johannes de Vladeracken maritus et tutor legitimus (dg: G) Bele sue 

uxoris (dg: su) filie quondam Anselmi filii Henrici de Gurgite super 

hereditario censu quinque solidorum quem Henricus de Merlare solvendum 

habuit annuatim ex quodam bonario prati olim Nijcholai Coellen jacente 

infra parrochiam de Nijsterle juxta aggerem ibidem situm quem censum 

dictus quondam Henricus de Merlare supportaverat dicto Anselmo suo genero 

simul cum aliis bonis prout in litteris et quod bonarium ad Gerardum de 

Ghiersberch pertinet ut dicebat #et super jure hereditarie renunciavit# 

(dg: hereditarie supportavit) dicto Gerardo promittens super omnia ratam 

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

Tradatur littera sibi vel Johanni Teij. 

 

BP 1184 f 348r 04 vr 28-05-1406. 

Henricus Priem zvw Henricus van den Eijnde beloofde aan Henricus van der 

Heijden zv Petrus van der Heijden 50 oude Franse schilden of de waarde na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan Mijchael Beltkens van den 

Velde. 

 

Solvit I grossum. Scabini noluerunt. 

Henricus Priem filius quondam Henrici van den Eijnde promisit super 

#habita et habenda# (dg: omnia) Henrico van der Heijden filio Petri van 

der Heijden L aude scilde monete Francie vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Jorden et Henricus supra. Tradatur Mijchaeli 
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Beltkens van den Velde. 

 

BP 1184 f 348r 05 vr 28-05-1406. 

Johannes van Keent en Godefridus die Bije beloofden aan Johannes van 

Tefelen 50 nieuwe Gelderse gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

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

 

(dg: Godefridus die Bije et) Johannes de Keent #et Godefridus die Bije# 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Tefelen L nuwe gulden Gelrie 

XIII aude Vleems pro floreno computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 348r 07 vr 28-05-1406. 

Johannes van Keent beloofde voornoemde Godefidus schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus (dg: primi) videlicet Johannes de Keent promisit dictum Godefidum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 348r 08 vr 28-05-1406. 

Henricus zvw Godefridus Vos, door wijlen voornoemde Godefridus verwekt bij 

zijn vrouw Mechtildus dvw Henricus van Dijechden, droeg over aan zijn oom 

Willelmus van Dijechden, tbv hem, Henricus Hadewigen brouwer en Hermannus 

zvw Johannes Horsen soen, 1/3 deel, dat aan zijn moeder voornoemde 

Mechtildis gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Mechtildis, in alle goederen van wijlen voornoemde Henricus van Dijechden, 

waarin hij was overleden. De minderjarige kvw voornoemde Mechtildis en 

wijlen Godefridus Vos zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Henricus filius quondam Godefridi Vos ab ipso quondam Godefrido et (dg: 

quondam) Mechtilde eius uxore filia quondam Henrici de Dijechden pariter 

genitus (dg: totam terciam partem totam partem et omne) terciam partem 

que dicte Mechtildi sue matri de morte quondam parentum eiusdem 

Mechtildis successione fuerat advoluta in omnibus et singulis bonis dicti 

quondam Henrici de Dijechden in quibus ipse decessit (dg: quocumque) ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo de Dijechden eius avunculo #ad 

opus sui et ad opus# Henrici Hadewigen braxatoris et Hermanni filii 

quondam Johannis Horsen soen promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui deponere et 

quod ipse quoscumque liberos dictorum Mechtildis et quondam Godefridi Vos 

dum ad annos pubertatis pervenerint super huiusmodi tercia parte faciet 

renuciare ad opus eorundem. Testes Jorden et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 348r 09 vr 28-05-1406. 

Heijlwigis dvw Delija Werners droeg over aan Goeswinus zvw Lambertus van 

Gherwen 5½ lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Liemde te leveren, gaande uit alle 

goederen die aan Engbertus zvw Danijel van den Acker gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van zijn ouders, gelegen onder de dingbank van 

Liemde, welke pacht van 2½ mud Petrus van Hijntham zvw Delija Werners 

gekocht had van voornoemde Engbertus, en welke 5½ lopen rogge aan 

voornoemde Heijlwigis gekomen waren na overlijden van haar voornoemde broer 

Petrus. 

 

Solvit. 

Heijlwigis filia quondam Delije Werners cum tutore (dg: sex lo) quinque 

et dimidium lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco de 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie purificationis et in Lijemde tradenda ex omnibus et 

singulis hereditatibus Engberto filio quondam Danijelis van den Acker de 

morte suorum quondam parentum successione advoluta quocumque locorum 
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infra jurisdictionem dictam dincbanc de Lijemde consistentibus sive sitis 

prout ibidem site sunt et dicto Engberto mediante divisione hereditaria 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in partem quam paccionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis Petrus de Hijntham filius quondam 

Delije Werners erga dictum Engbertum emendo acquisierat prout in litteris 

et quos quinque et dimidium lopinos siliginis dicta Heijlwigis sibi de 

morte dicti Petri (dg: suorum) sui fratris succesione advolutam esse 

dicebat hereditarie supportavit Goeswino filio quondam Lamberti de 

Gherwen cum litteris et aliis et jure occacione promittens cum tutore 

super omnia ratam !et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

heredum dicti Petri quondam de Hijntham deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 348r 10 vr 11-06-1406. 

Thomas Yden soen deed tbv Arnoldus van Vechel nzvw Arnoldus van Vechel 

afstand van de helft van een hofstad, in Kessel, ter plaatse gnd den Enghe, 

tussen Petrus die Jonge enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, 

strekkend vanaf de weg gnd die Middelwech tot aan de Maas, met de lasten 

die erbij horen. 

 

Solvit. 

Thomas Yden soen super (dg: quodam) #medietate# domistadii siti in 

parrochia de Kessel in loco dicto den Enghe inter hereditatem Petri die 

Jonge ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Vechel #filii naturalis 

quondam Arnoldi de Vechel# ex alio tendentis a via dicta die Middelwech 

ad (dg: antiquum) Mosam cum oneribus ad huiusmodi domistadium 

spectantibus et (dg: jure) super jure ad opus dicti Arnoldi hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Gheel datum (dg: s) in crastino 

sacramenti. 

 

BP 1184 f 348r 11 vr 11-06-1406. 

Theodericus zvw Reijmboldus van Tuijl en Ludovicus Goeswijns beloofden aan 

mr Johannes van Best 15 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, en 20 gemene plakken met Sint-Bartholomeus aanstaande (di 

24-08-1406) te betalen. 

 

Theodericus (dg: Reijmbouts soen) filius quondam Reijmboldi de Tuijl et 

Ludovicus Goeswijns promiserunt indivisi super omnia magistro Johanni de 

Best XV gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et XX gemeijn placken ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes Jorden et Jacobus datum in vigilia penthecostes. 

 

1184 f.348v. 

 quarta post penthecostes: woensdag 02-06-1406. 

 quinta post penthecostes: donderdag 03-06-1406. 

 sexta post penthecostes: vrijdag 04-06-1406. 

 

BP 1184 f 348v 01 wo 02-06-1406. 

Bela wv Johannes Donscot droeg over aan de broers Hermannus en Theodericus, 

kv voornoemde Bela en wijlen Johannes, tbv hen en Johannes, Ghisbertus, 

Mechtildis en Elizabeth, kv voornoemde Bela en wijlen Johannes, haar 

vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit ½ mudzaad roggeland, in Aarle, ter 

plaatse gnd op Stripe, tussen wijlen Rodolphus gnd Roef van Stripe 

enerzijds en wijlen Egidius van der Hoije anderzijs, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes Donscot gekocht had van Pijramus gnd Moers zvw 

Heijnmannus van Rode. 

 

Bela relicta quondam Johannis Donscot cum tutore usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de (dg: 

Busco) Helmont solvenda hereditarie purificationis et in (dg: Helmont 
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tra) Arle tradenda ex dimidia modiata terre siliginee sita in parrochia 

de Arle in loco dicto op Stripe inter hereditatem Rodolphi quondam dicti 

Roef de Stripe ex uno et inter hereditatem quondam Egidii van der Hoije 

ex alio quam paccionem dictus quondam Johannes Donscot erga Pijramum 

dictum Moers filium quondam Heijnmanni de Rode emendo acquisierat prout 

in litteris legitime supportavit Hermanno et Theoderico fratribus liberis 

dictorum Bele et quondam Johannis ad opus eorum et ad opus Johannis et 

Ghisberti Mechtildis et Elizabeth liberorum dictorum Bele et quondam 

Johannis promittentes cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lu datum quarta post 

penthecostes. 

 

BP 1184 f 348v 02 wo 02-06-1406. 

Voornoemde Bela wv Johannes Donscot droeg over aan voornoemde broers 

Hermannus en Theodericus, kv voornoemde Bela en wijlen Johannes, tbv hen en 

Johannes, Ghisbertus, Mechtildis en Elizabeth, kv voornoemde Bela en wijlen 

Johannes, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit ¼ deel dat behoorde 

aan Pijramus van Roede Acker zvw Heijnmannus van Oerle in alle goederen, 

die waren van wijlen zijn schoonvader Rodolphus van Stripe, gelegen onder 

Aarle en Rixtel, welke pacht wijlen voornoemde Johannes gekocht had van 

voornoemde Pijramus. 

 

Dicta Bela relicta quondam (dg: Pijramni Pijrami van Roede) Johannis 

Donscot cum tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont solvenda hereditarie 

purificationis et in Arle tradenda ex quarta parte ad Pijramum van Roede 

Acker filium quondam Heijnmanni de Oerle spectante in omnibus et singulis 

bonis que fuerant quondam Rodolphi de Stripe sui soceri quocumque locorum 

infra parrochias de Aerle et de Rijxstel situatis quam paccionem dictus 

quondam Johannes erga predictum Pijramum emendo acquisierat prout in 

litteris legitime supportavit dicto !ut supra promittens (dg: ut) cum 

tutore ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 348v 03 do 03-06-1406. 

Voornoemde broers Hermannus en Theodericus, zvw Johannes Donscot, Johannes 

Mersman zvw Petrus Mersman ev Mechtildis, en Johannes zv Jacobus Smijt van 

Rode ev Elizabeth, dvw voornoemde Johannes Donscot, verkochten voornoemde 

erfpachten van 1 en 2 mud rogge aan Walterus van den Rullen de jongere zv 

Walterus van den Rullen. Twee brieven. 

 

A. Fient due. 

{Langs een deel van 03 een verticale haal in de linker marge}. 

Dicti Hermannus et Theodericus fratres Johannes Mersman filius quondam 

Petri Mersman maritus et tutor legitimus dicte Mechtildis sue uxoris et 

Johannes filius (dg: q) Jacobi Smijt de Rode maritus et tutor legitimus 

dicte Elizabeth sue uxoris filiarum (dg: dicti) dicti quondam Johannis 

Donscot predictas pacciones unius modii siliginis et duorum modiorum 

siliginis hereditarie vendiderunt Waltero van den Rullen juniori filio 

Walteri van den Rullen (dg: l) supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis 

Donscot !suorum heredum deponere. Testes Lu et Heijme datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1184 f 348v 04 do 03-06-1406. 

Voornoemde verkopers beloofden dat voornoemde broers Johannes en 

Ghisbertus, kvw voornoemde Johannes Donscot, binnen een jaar afstand zullen 

doen. 
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Dicti venditores promiserunt indivisi sub obligatione premissa quod ipsi 

predictos Johannem et Ghisbertum fratres liberos dicti quondam Johannis 

Donscot infra annum datam presentium sine medio sequentem super predictis 

paccionibus et jure ad opus dicti emptoris hereditarie facient 

renunciare. Testes datum supra. 

{Halverwege 04 begint in de linker marge een verticale haal, tm 05}. 

 

BP 1184 f 348v 05 do 03-06-1406. 

Voornoemde [ver]kopers en met hen Bela verklaarden dat wijlen voornoemde 

Johannes Donscot bij zijn overlijden niet méér te beuren heeft verkregen 

uit de goederen van voornoemde Pijramus dan de 3 mud rogge erfpacht, maat 

van Helmond en in Aarle te leveren, welke 3 mud nu behoren aan Walterus van 

den Rullen. De brief aan hem {=Pijramus?} of overhandigen of zijn dochter 

Gertrudis. 

 

Solvit. 

Dicti !emptores et cum eis dicta Bela cum tutore palam recognoverunt quod 

dictus quondam Johannes Donscot in eius morte non plus obtinuit solvendum 

annuatim in et ex bonis Pijrami predicti quam tres modios siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Helmont et in Aerle tradendos et qui 

tres modii siliginis hereditarie paccionis ad (dg: here) Walterum van den 

Rullen ad presens pertinent. Testes datum supra. Tradatur sibi vel 

Gertrudi eius filie. 

{Hierna is naast de verticale haal enige ruimte onbeschreven}. 

 

BP 1184 f 348v 06 wo 02-06-1406. 

Elizabeth wv Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt droeg over aan Johannes nzvw 

eerstgenoemde Gerardus haar vruchtgebruik in de helft van een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

wijlen Gerardus van Bruggen enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus van 

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

Gerardus. 

 

Elizabeth relicta quondam Gerardi Vilt (dg: relicta) filii naturalis 

quondam Gerardi Vilt cum tutore usufructum sibi competentem in 

#medietate# domus (dg: et) aree (dg: site) et orti sitorum in Busco ad 

(dg: vi) locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Gerardi de 

Bruggen ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti de Uden ex alio 

scilicet in illa medietate que sita est contigue juxta dictam hereditatem 

dicti quondam Gerardi ut dicebat legitime supportavit (dg: Gerardo) 

Johanni filio naturali (dg: quo) primodicti quondam Gerardi promittens 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Lu datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 348v 07 vr 04-06-1406. 

Voornoemde Johannes nzvw Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt verkocht 

voornoemde helft aan Johannes Rover van Tuijfteze zvw Johannes Smijt, deze 

helft belast met (1) de helft van 3½ oude groot, (2) een b-erfcijns van 10 

schelling geld, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

{In linker marge een verticale haal naast 07 en 08}. 

Dictus Johannes dictam medietatem hereditarie #vendidit# (dg: 

supportavit) Johanni Rover van Tuijfteze filio quondam Johannis Smijt 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis medietate (dg: quatuor aude groet) trium et dimidii antiquorum 

grossorum et (dg: di) hereditario censu X solidorum monete et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco ex dicta medietate 

solvendis. Testes Johannes et Jorden datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 348v 08 vr 04-06-1406. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 gulden, 9 botdrager of 
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10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-

Jan over 1 jaar (vr 24-06-1407) en de andere helft met Sint-Jan over 2 jaar 

(zo 24-06-1408). 

 

Dictus emptor promisit super omnia !venditori XXV gulden scilicet IX 

boddreger vel X Vlemse placken pro quolibet computato mediatim (dg: 

Johannis proxime fut) a Johannis proxime futuro ultra annum et mediatim a 

Johannis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.349r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 03-06-1406. 

 

BP 1184 f 349r 01 do 03-06-1406. 

Johannes van Loe zv Arnoldus van Loe droeg over aan Gerardus zvw Gerardus 

Claus soen de helft van een beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die 

Scoerbeemde, tussen Gheenkinus Ghenen soen van Grotel enerzijds en wijlen 

Goeswinus Jacobs soen anderzijds, welke helft vooornoemde Johannes gekocht 

had van Egidius Boene de jongere. 

 

Solvit. 

Johannes van Loe filius Arnoldi van Loe medietatem cuiusdam prati siti in 

parrochia de Vechel in loco dicto die Scoerbeemde inter hereditatem 

Gheenkini Ghenen soen van (dg: Broegel) #Grotel# ex uno et inter 

hereditatem quondam Goeswini Jacobs soen ex alio quam medietatem dictus 

Johannes erga Egidium Boene juniorem acquisierat emendo (dg: prout in 

litteris) #ut dicebat# hereditarie supportavit Gerardo filio quondam 

Gerardi Claus soen promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Lu et Heijme datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1184 f 349r 02 do 03-06-1406. 

Voornoemde Gerardus zvw Gerardus Claus soen verkocht aan Willelmus ketelaar 

zvw Albertus (1) een beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Scoerbeemde, tussen 

wijlen Gerlacus Cnode nu Gerardus van Mekeren enerzijds en kvw Goeswinus 

Jacobs soen anderzijds, met een eind strekend aan een beemd van wijlen 

Johannes van Heselaer en met het andere eind aan Rodolphus Lonijs, (2) ¾ 

deel dat aan hem behoort in voornoemde beemd van wijlen Johannes van 

Hezelaer, tussen wijlen voornoemde Gerlacus Cnode nu voornoemde Gerardus 

van Mekeren enerzijds en voornoemde kvw Goeswinus Jacobs soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde beemd en met het andere eind aan 

voornoemde kvw Goeswinus Jacobs soen, van welke beemd ¼ deel behoort aan 

Peternella. 

 

Dictus Gerardus quoddam pratum situm in parrochia de Vechel ad locum 

dictum Scoerbeemde inter hereditatem quondam Gerlaci Cnode nunc ad 

Gerardum de Mekeren spectantem ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Goeswini Jacobs soen ex alio tendens cum uno fine ad (dg: 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Goeswini) #pratum quondam 

Johannis de Heselaer# et cum reliquo fine ad !fine ad hereditatem 

Rodolphi (dg: Lijsscap ut) #Lonijs# atque tres quartas partes ad ipsum 

spectantes in (dg: quodam) prato predicto dicti quondam {hier staan: ..} 

van (dg: Hazel) Hezelaer sito inter hereditatem dicti quondam Gerlaci 

Cnode nunc ad dictum Gerardum de Mekeren spectantem ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Goeswini Jacobs soen ex alio 

tendente cum uno fine ad pratum predictum et cum reliquo fine ad 

hereditatem dictorum liberorum quondam Goeswini Jacobs soen (dg: ut 

dicebat) de quo prato jamdicto una quarta pars ad Peternellam !pertinere 

dinoscitur ut dicebat hereditarie (dg: w) vendidit Willelmo cacabario 

filio quondam Alberti promittens super omnia habita et habenda warandiam 
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et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 349r 03 do 03-06-1406. 

Petrus Yoede zv Johannes Yoede beloofde aan Johannes van Best (1) 50 Franse 

kronen met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1406), (2) 50 Franse kronen 

met Sint-Remigius (vr 01-10-1406), (3) 100 Franse kronen met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Petrus Yoede filius Johannis Yoede promisit super omnia Johanni de Best L 

Francrijc cronen ad Jacobi proxime futurum et L Vrancrijc cronen ad 

Remigii et centum Vrancrijc cronen ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Jorden et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 349r 04 do 03-06-1406. 

Hermannus van Baerle beloofde aan Rijxkinus Mersman, tbv Gerardus Vilt, 22 

gulden, 38 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

Hermannus de Baerle promisit super omnia Rijxkino Mersman #ad opus 

Gerardi Vilt# XXII gulden XXXVIII gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Lu et Heijm 

datum supra. 

 

BP 1184 f 349r 05 do 03-06-1406. 

Reijnerus Scaden maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Margareta wv Johannes Crillart met haar goederen. 

 

Reijnerus Scaden (dg: promisit super omnia) omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Margaretam relictam quondam 

Johannis (dg: Cri) Crillart (dg: calumpniavit) cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 349r 06 do 03-06-1406. 

Gerardus zvw Gerardus Claus soen verkocht aan Johannes van Loe zv Arnoldus 

van Loe 1/10 deel dat aan hem behoort in 2 bunder beemd, in Erp, ter 

plaatse gnd Goesche Beemde, tussen kv Sophia Willems enerzijds en Petrus 
?en Johannes Spaenrebeen en de zijnen anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint gnd die Goersche Berch, belast met een cijns aan de heer van 

Helmond {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Gerardi Claus soen decimam partem ad se 

spectantem in duobus bonariis prati sitis in parrochia de Erpe ad locum 

dictum Goesche Beemde inter hereditatem liberorum Sophie Willems ex uno 

et inter hereditatem Petri !et inter hereditatem Johannis Spaenrebeen 

(dg: ex) et eius sociorum ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communitatem dictam die (dg: Goes) Goersche Berch ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Loe filio Arnoldi de Loe promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domino de Helmont exinde 

solvendo. 

 

BP 1184 f 349r 07 do 03-06-1406. 

Ygrammus Hannen soen van den Velde verkocht aan Mijchael van den Velde een 

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

leveren, gaande uit (1) 7 lopen land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lennenshovel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Achel 

anderzijds, (2) een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennenshovel, tussen 

Delija van Avenijoen en haar kinderen enerzijds en Godefridus Hoessche 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge. 
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Ygrammus (dg: H) Hannen soen van den Velde hereditarie vendidit Mijchaeli 

van den Velde hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam ex 

septem lopinatis terre sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum 

Lennenshovel inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Achel ex alio atque ex quodam prato sito in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Delije van Avenijoen et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Godefridi Hoessche ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis exinde solvendis prius et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Lu datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 349r 08 do 03-06-1406. 

Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen beloofde aan Ghibo Jacobs soen 

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

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

-. 

Johannes de Uden filius quondam Arnoldi Heijnen soen promisit super omnia 

Ghiboni Jacobs soen LIIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 349r 09 do 03-06-1406. 

Heijlwigis wv Johannes zvw Elijas van den Molengrave droeg over aan 

Johannes Gheenkens soen van Hal, Theodericus van den Vloet en Henricus zv 

Arnoldus Luijten soen haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Boxtel, met Sint-Bartholomeus-Apostel in Boxtel te leveren, aan 

wijlen voornoemde Johannes verkocht door Walterus Herbrechts soen van den 

Bredeacker. 

 

Solvit. 

Heijlwigis relicta quondam Johannis filii quondam Elije van den 

Molengrave cum tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Bucstel solvendo hereditarie (dg: 

purificationis) Bartholomei apostoli et in Bucstel tradenda vendita dicto 

quondam Johanni a Waltero Herbrechts soen van den Bredeacker prout in 

litteris legitime supportavit Johanni Gheenkens soen van Hal Theoderico 

van den Vloet et Henrico filio Arnoldi Luijten soen promittens cum tutore 

super omnia ratam servare. Testes Jorden et Lu datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1184 f 349r 10 do 03-06-1406. 

Johannes van Tuijl nzvw Johannes van Tuijl en Godefridus van Zanbeke 

snijder ev Hilla ndvw voornoemde Johannes van Tuijl verkochten aan Johannes 

Smijt zvw Willelmus een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes Smijt beloofd had aan de gezusters Agnes en Ghissella, 

dvw Petrus van Hezewijc, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad, 

in Hees, ter plaatse gnd die Hoegen, van welke pacht één helft aan 

voornoemde Agnes gekomen was na overlijden van haar voornoemde zuster 

Ghissella, {f.349v} en welke pacht voornoemde Agnes in haar testament had 

vermaakt aan haar voornoemde natuurlijke kinderen Johannes en Hilla. 

 

Johannes van Tuijl filius naturalis quondam Johannis van Tuijl (dg: m) et 

Godefridus de Zanbeke sartor maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

(dg: filiarum) filie naturalis dicti quondam Johannis de Tuijl 

hereditariam paccionem IX lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Smijt filius quondam Willelmi promiserat se daturum et soluturum 

Agneti et Ghisselle sororibus filiabus quondam Petri de Hezewijc 

hereditarie purificationis ex (dg: medietate) domistadio sito in 
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parrochia de Hees ad locum dictum (dg: Op) die Hoegen prout in litteris 

et de qua paccione una medietas dicte Agnete de morte dicte Ghisselle 

 

1184 f.349v. 

 quinta post penthecostes: donderdag 03-06-1406. 

 

BP 1184 f 349v 01 do 03-06-1406. 

Solvit. 

eius sorori successione fuerat advoluta et quam paccionem dicta Agnes in 

eius testamento legaverat dictis Johanni et Hille eius pueris naturalibus 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni Smijt #supportaverunt 

cum litteris# promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictarum Agnetis et 

Ghisselle et suorum heredum deponere. Testes Jorden et Lu datum quinta 

post penthecostes. 

 

BP 1184 f 349v 02 do 03-06-1406. 

Theodericus en Aleijdis, kvw Petrus van den Stoc, verkochten aan Henricus 

Keelbreker smid 1/3 deel dat aan hen behoort in 2 morgen land, in Nuland, 

ter plaatse gnd die Cort Hoeven, tussen erfg vw Henricus Albrechts soen 

enerzijds en Elizabeth Haerdscheen anderzijds, belast met dijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Theodericus et Aleijdis liberi quondam Petri van den Stoc cum tutore 

terciam partem ad ipsos spectantem in duobus jugeribus terre sitis ad 

locum dictum die Cort Hoeven in parrochia de Nuwelant inter hereditatem 

heredum quondam Henrici Albrechts soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Haerdscheen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Keelbreker fabro promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus aqueductibus et fossatis ad ipsam terciam partem 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 349v 03 do 03-06-1406. 

Voornoemde Henricus Keelbreker smid beloofde aan voornoemde Theodericus en 

Aleijdis, kvw Petrus van den Stoc, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit het voornoemde. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis venditoribus 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam eorum seu alterius eorum diutius viventis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex premissis promittens super habita 

et habenda sufficientem facere tali annexa conditione quod alter diutius 

vivens integraliter habebit post decessum amborum erit quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 349v 04 do 03-06-1406. 

Heijmericus zvw Lambertus van Brakel van Lijttoijen beloofde aan Gerardus 

Wael zvw Ghibo 26 Gelderse gulden of de waarde en 15 gemene plakken met 

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

 

Heijmericus filius quondam Lamberti de Brakel de (dg: Brake) Lijttoijen 

promisit super omnia Gerardo Wael filio quondam Ghibonis XXVI gulden 

monete Gelrie seu valorem et XV gemeijn placken ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 349v 05 do 03-06-1406. 

Rodolphus Kepken, Constantinus gnd Stans zvw Henricus Stanssen soen, 

Arnoldus Claes soen van Geffen, Jacobus Ghiben soen, Arnoldus Lemmens soen, 
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Rodolphus Scriter, Petrus zvw Johannes Nesen soen, Henricus Ghenen soen, 

Hubertus van den Pedel en Willelmus Uden soen beloofden aan mr Johannes van 

Best 32 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

minus 2 gemene plakken, met Sint-Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1406) te 

betalen. 

 

Rodolphus Kepken (dg: Anselmus van den Heck) #Constantinus dictus Stans 

filius quondam Henrici Stanssen soen# Arnoldus Claes soen de Geffen 

Jacobus Ghiben soen Arnoldus Lemmens soen et Rodolphus Scriter et Petrus 

filius (dg: quondam) quondam Johannis Nesen soen et Henricus Ghenen soen 

et Hubertus van den Pedel et Willelmus Uden soen promiserunt indivisi 

super omnia magistro Johanni de Best XXXII gulden IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato minus de summa predicta II 

gemeijn placken ad (dg: Remigii) #Bartholomei# proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 349v 06 do 03-06-1406. 

Willelmus Vos zvw Henricus van der Bruggen zvw Henricus van der Donc droeg 

over aan de secretaris, tbv Theodericus van den Laer van Wijnterle, 1 mud 

rogge b-erfpacht, maat van Vessem, die Ghibo Pensart szvw Johannes Everaets 

van Vessem met Lichtmis in Vessem moest leveren aan wijlen voornoemde 

Henricus van der Bruggen, gaande uit een akker lands, gnd die Swert Acker, 

die was van voornoemde Henricus van der Bruggen, welke akker voornoemde 

Ghibo bezat, in Vessem, beiderzijds tussen Walterus Everaets soen. De brief 

overhandigen aan Andreas van Straten of hr Godefridus van Wijnterle. 

 

Solvit. 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van der Bruggen filii quondam 

Henrici van der Donc unum modium bone et dative siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Vessem quem Ghibo Pensart gener quondam Johannis 

Everaets de Vessem solvere tenebatur dicto quondam Henrico van der 

Bruggen hereditarie purificationis et in Vessem tradendam ex agro terre 

cum suis attinentiis dicto die Swert Acker qui fuerat dicti Henrici van 

der Bruggen quem Ghibo (dg: po) predictus possidere consueverat sito in 

parrochia (dg: predicta) #de Vessem# inter hereditates Walteri Everaets 

soen ex utroque latere coadiacentes ut dicebat hereditarie supportavit 

michi ad opus Theoderici van den Laer van Wijnterle promittens super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Henrici sui patris deponere. Testes datum 

supra. Tradatur Andree de Straten vel domino Godefrido de Wijnterle. 

 

BP 1184 f 349v 07 do 03-06-1406. 

Voornoemde Willelmus Vos zvw Henricus van der Bruggen droeg over aan de 

secretaris, tbv Theodericus Buc, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, gaande uit een tuin, gnd 

Vondermans Hof, in Vessem, tussen Baudewinus van Vessem enerzijds en 

Walterus van den Merevenne anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, welke pacht voornoemde Willelmus Vos verworven had van 

voornoemde Theodericus en Johannes Wert. Voornoemde Willelmus Vos beloofde 

de uitgifte in pacht van voornoemde tuin door voornoemde Theodericus en 

Johannes Wert van waarde te houden en nimmer rechten op voornoemde tuin te 

doen gelden. De brief overhandigen aan hem of aan hr Godefridus van 

Wijnterle. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: Henricus) Willelmus Vos filius quondam Henrici van der 

Bruggen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Vessem 

solvendam hereditarie purificationis et in Vessem tradendam ex quodam 

orto dicto Vondermans Hof sito in parrochia de Vessem inter hereditatem 

Baudewini de Vessem ex uno et inter hereditatem Walteri van den Merevenne 

ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam quam paccionem dictus 
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Willelmus Vos erga Theodericum Buc et Johannem Wert acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit mihi ad opus dicti Theoderici promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) (dg: 

parte) impetitionem ex parte sui deponere et quod donationem ad pactum 

per predictos Theodericum et Johannem Wert de orto predicto ratam 

perpetue servabit et numquam presumet se jus habere in orto predicto. 

Testes datum supra. Tradatur sibi vel domino Godefrido de Wijnterle. 

 

BP 1184 f 349v 08 do 03-06-1406. 

Johannes Bijtter zv Willelmus Bijtter en Henricus Ghiben soen beloofden aan 

de secretaris, tbv Johannes Sceffenere Peters soen, 9 Hollandse gulden, 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1406) te betalen. 

 

Johannes Bijtter filius Willelmi Bijtter #et# Henricus Ghiben soen 

promiserunt indivisi super omnia michi ad opus Johannis Sceffenere Peters 

soen novem Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 349v 09 do 03-06-1406. 

Johannes van Bruggen zvw Walterus van Bruggen droeg over aan Everardus en 

Walterus, kv voornoemde Johannes, en Johannes zvw Everardus van 

Meijelsvoert zijn vruchtgebruik in een stuk land, gnd die Laeracker, en in 

een aangelegen stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen 

Johannes van Laerscot enerzijds en de beemden gnd die Gemeijn Ruwe Beemde 

anderzijds, welke 2 stukken voornoemde Johannes in pacht verkregen had van 

Wellinus Wellens soen van Acht, {f.350r} belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Johannes de Bruggen filius quondam Walteri de Bruggen usufructum sibi 

competentem in pecia terre dicta die Laeracker (dg: sita in) atque in 

pecia prati sibi adiacente sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum 

Lijemde inter hereditatem Johannis de Laerscot ex uno et inter prata 

dicta die Gemeijn Ruwe Beemde ex alio quas peciam terre et peciam prati 

sibi adiacentem dictus (dg: Wellinus erga) Johannes erga Wellinum Wellens 

soen van Acht ad pactum acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit Everardo et Waltero liberis dicti Johannis et Johanni filio 

quondam Everardi van Meijels 

 

1184 f.350r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 03-06-1406. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 12-06-1406. 

 

BP 1184 f 350r 01 do 03-06-1406. 

Solvit. 

voert promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Jorden et 

Lu datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 350r 02 za 12-06-1406. 

Voornoemde broers Everardus en Walterus, zvw Johannes van Bruggen zvw 

Walterus van Bruggen, en Johannes zvw Everardus van Meijelsvoert verkochten 

voornoemde 2 stukken aan Willelmus van den Velde, tbv zijn broer Johannes. 

 

{In linker marge een verticale haal naast 02 en 03}. 

Dicti Everardus et Walterus fratres et Johannes filius quondam Everardi 

de Meijelsvoert predictas peciam terre et peciam prati hereditarie 

vendiderunt Willelmo van den Velde ad opus (dg: sui) Johannis eius 

fratris supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte (dg: sui) 
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#eorum# deponere. Testes Heijme et Jacobus datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1184 f 350r 03 za 12-06-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Everardus van Meijelsvoert beloofde dat zijn moeder 

Heijlwigis nimmer rechten op het voornoemde zal doen gelden en afstand zal 

doen tbv voornoemde Johannes van den Velde. 

 

Dictus Johannes filius quondam Everardi de Meijelsvoert promisit super 

habita et habenda quod ipse Heijlwigem suam matrem talem habebit quod 

ipsa numquam presumet se jus in premissis habere et eam super premissis 

ad opus dicti Johannis van den Velde hereditarie faciet renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 350r 04 do 03-06-1406. 

Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen beloofde aan Henricus 

Keelbreker, tbv Denkinus Scuerman, 73½ gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

Johannes de Uden filius quondam Arnoldi Heijnen soen promisit super omnia 

(dg: Denk) Henrico Keelbreker ad opus Denkini Scuerman LXXIII et dimidium 

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

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Lu 

datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1184 f 350r 05 do 03-06-1406. 

Johannes Collart, Ghibo van den Broec zvw Henricus en Nijcholaus van den 

Broec beloofden aan Johannes Sceffenere 16 Hollandse gulden van graaf 

Willelmus of de waarde, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Johannes Collart Ghibo van den Broec filius quondam Henrici et Nijcholaus 

van den Broec promiserunt indivisi super omnia Johanni Sceffenere XVI 

Hollant !comitis Willelmi seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 350r 06 do 03-06-1406. 

Nijcholaus van den Broec zvw Andreas van Eerde beloofde aan Johannes 

Collart 6½ gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Nijcholaus van den Broec filius quondam Andree de Eerde promisit super 

omnia Johanni Collart sex et dimidium gulden XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 350r 07 do 03-06-1406. 

Mathijas, Elijzabeth, Katherina en Heijlwigis, kvw Petrus van der Heijden, 

verkochten aan hun broer Mijchael 4/5 deel dat aan hen behoort in een stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd Kerckeacker, tussen Nijcholaus die 

Snijder enerzijds en kvw Henricus Guedens soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Mathijas Elijzabeth Katherina et Heijlwigis liberi quondam Petri van der 

Heijden cum #tutore# quatuor quintas partes ad ipsos spectantes in pecia 

terre sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Kerckeacker inter 

hereditatem Nijcholai (dg: de) die Snijder ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici Guedens soen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Mijchaeli eorum fratri promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere ex parte eorum. Testes datum 

supra. 
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BP 1184 f 350r 08 do 03-06-1406. 

De broers Henricus, Theodericus en Willelmus, kvw Mathijas van Hermalen, 

Henricus Eghen ev Katherina, en Gerardus van den Wetheringen ev Hadewigis, 

dvw voornoemde Mathijas, verkochten aan Arnoldus van der Heijden bakker hun 

deel in een stuk heideland, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, 

tussen Arnoldus van den Dijc enerzijds en Walterus van den Dubbelen en zijn 

medeërfgenamen anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Zonman en 

met het andere eind aan een gemene weg. 

 

Henricus Theodericus Willelmus fratres liberi quondam Mathije van 

Hermalen Henricus Eghen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

et Gerardus van den Wetheringen maritus et tutor legitimus Hadewigis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Mathije (dg: p) totam partem et omne jus 

eis competentes in pecia terre mericalis sita in parrochia de Scijnle ad 

locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Arnoldi van den Dijc #ex 

uno# et inter hereditatem Walteri van den Dubbelen et eius coheredum ex 

alio tendente (dg: a) cum uno fine ad hereditatem Johannis Zonman et cum 

reliquo fine ad communem plateam (dg: pro) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo van der Heijden pistori promittentes (dg: cum tutore) 

indivisi super omnia warandiam et obligationem #{in linker marge:} ex 

parte eorum# deponere (dg: excepto censu domini de Helmont). Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 350r 09 do 03-06-1406. 

Mijchael zvw Petrus van der Heijden deed tbv Henricus zvw Mathijas van 

Hermalen afstand6 van erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, ter plaatse gnd Hermalen, aan voornoemde Henricus op vrijdag 27-11-

1405 verkocht door Arnoldus van der Heijden, zijn broer Mathias en hun 

zusters Elizabeth, Katherina en Heijlwigis, kvw voornoemde Petrus {niet 

afgewerkt contract}. 

 

-. 

Mijchael filius quondam Petri van der Heijden super quibuscumque 

hereditatibus sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde 

in loco dicto Hermalen venditis Henrico filio quondam Mathije de Hermalen 

ab Arnoldo van der Heijden Mathia eius fratre Elizabeth Katherina et 

Heijlwige eorum sororibus liberis dicti quondam Petri feria sexta post 

festum beate Katherine virginis anno Domini millesimo CCCCmo quinto et 

super jure ad opus dicti Henrici hereditarie renunciaverunt promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 350r 10 do 03-06-1406. 

Theodericus de Haestrecht dominus de Venloen vier buenre moers (dg: gelegen 

in der prochien ende herelicheit van Venloen) vijftich roden in lengden 

ende XXXII roeden #over al# in breijden begripende gelegen in der prochien 

ende herelicheit van Venloen (dg: ten) tusschen moer ende wildert Dircs 

voirs van beijden siden aen liggende (dg: strek) streckende noertwarts met 

den enen eijnde aen moer ende wildert Dircs voirs ende met den anderen 

eijnde zwtwart op die vart heeft hi erflic vercof! {ruimte vrijgelaten) tot 

behoef Willems Duijck van Nijemans Vrient ende heeft geloef! op alle etc te 

weren ende alle commer af te doen. 

 

1184 f.350v. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 05-06-1406. 

 secunda post octavas penthecostes: maandag 07-06-1406. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 12-06-1406. 

 

BP 1184 f 350v 01 za 05-06-1406. 

Henricus van Loet zvw Johannes van Loet droeg over aan Johannes Funsel 

                         
6 Zie ← BP 1184 f 229v 03 vr 27-11-1405, belofte dat Mijchael en zijn broer Jacobus afstand 
zouden doen, zodra ze in het vaderland zijn teruggekeerd. 
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timmerman zvw Johannes Funsel (1) alle goederen die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn tante Katherina dvw Henricus van Berchen ev 

Rodolphus Kepken resp. aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Rodolphus, (2) alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn oom Stephanus van Berchen. 

 

Henricus de Loet filius quondam Johannis de Loet omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Katherine sue matertere filie quondam Henrici de 

Berchen uxoris olim Rodolphi Kepken successione advoluta et post mortem 

dicti Rodolphi successione advolvenda (dg: ut dicebat) atque omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Stephani de Berchen eius avunculi 

successione advoluta ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Funsel 

carpentario #filio quondam Johannis Funsel# promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes et Jor 

datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1184 f 350v 02 za 05-06-1406. 

Voornoemde Henricus van Loet zvw Johannes van Loet beloofde zijn zuster 

Bela, zolang ze leeft, noch haar goederen aan te spreken ivm goederen van 

hun oom Stephanus van Berchen noch ivm geschillen tussen hen beiden. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia Bele eius sorori quod (dg: ipse) nec 

ipse nec altera persona causam ab eo habens vel habitura predictam Belam 

#quamdiu ipsa Bela vixerit in humanis aut eius bona# impetet occacione 

quorumcumque bonorum quondam Stephani de Berchen eorum avunculi aut 

occacione (dg: quorumcumque bonorum) vel quarumcumque causarum (dg: 

quibus mediantibus) habitarum seu motarum inter Belam et Henricum 

predictos a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 350v 03 ma 07-06-1406. 

Petrus Naghel zvw Johannes van Eijndoven verkocht aan Albertus Mutsart (1) 

een kamer en ondergrond, in Den Bosch, naast het huis en erf van wijlen 

Johannes Cappellaen, aldaar, aan het eind van de Hinthamerstraat, aan de 

kant richting voornoemd huis en erf, welke kamer en ondergrond voornoemde 

Petrus verworven7 had van Theodericus van Stegha van Zevenem; op welke 

ondergrond reeds nieuw een huis is gebouwd, welk huis met ondergrond thans 

gelegen is tussen Henricus van den Rennen smid enerzijds en erfgoed van 

wijlen Jacobus van den Weghe anderzijds, en welk huis met ondergrond 

behoorde aan Alardus rademaker en zijn vrouw Elizabeth, (2) een b-erfcijns 

van 5 schelling gemeen paijment, die het klooster van de predikheren in Den 

Bosch beurde en die wijlen voornoemde Elizabeth in haar testament had 

vermaakt aan voornoemd klooster, welke cijns voornoemde Petrus Nagel 

verworven had van broeder Dominicus van Andwerpia en broeder Johannes van 

Arkel, kloosterlingen van voornoemd klooster, namens het klooster, (3) een 

b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment, die wijlen voornoemde Elizabeth 

in haar testament had vermaakt aan het klooster van de Minderbroeders in 

Den Bosch, welke cijns voornoemde Petrus verworven had van de gardiaan en 

het klooster van de Minderbroeders in Den Bosch. Zou er méér betaald moeten 

worden {er staat niet waaruit} dan (a) 27 schelling b-erfcijns aan het 

Geefhuis in Den Bosch, (b) 5 schelling b-erfcijns aan dekaan en kapittel in 

Den Bosch, (c) 5 schelling b-erfcijns aan de armen van het Hinthamereinde, 

dan zal hij dat afhandelen. Katherina dv voornoemde Petrus, door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Hilla dvw Willelmus Gerijts soen, deed 

afstand. 

 

Petrus Naghel filius quondam Johannis de Eijndoven quandam cameram et 

eius fundum sitos in Busco juxta domum et aream Johannis quondam 

Cappellaen ibidem sitam ad finem vici Hijnthamensis a latere versus domum 

                         
7 Zie ← BP 1184 f 165r 03 do 23-07-1405, overdracht van de kamer met ondergrond. 
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et aream predictam quos cameram et eius fundum dictus Petrus erga 

Theodericum de Stegha de Zevenem acquisierat prout in litteris et in quo 

fundo jam una domus edificata est de novo et que domus cum suo fundo sita 

est ad presens inter !Henrici van den Rennen fabri ex uno et inter 

hereditatem quondam Jacobi van den Weghe ex alio et que domus cum eius 

fundo ad Alardum rotificem et Elizabeth eius uxorem spectare consueverat 

atque hereditarium censum quinque solidorum communis pagamenti quem 

conventus fratrum predicatorum #in Busco# annuatim exinde habuit 

solvendum et quem dicta quondam Elizabeth in eius testamento legaverat 

ipsi conventui predicto et quem censum dictus Petrus Nagel erga fratrem 

(dg: Egidium de) Dominicum de Andwerpia et fratrem Johannem de Arkel 

conventuales dicti conventus ex parte et nomine eiusdem acquisierat atque 

hereditarium censum quinque solidorum communis pagamenti quem (dg: 

conventus fratrum minorum ex) dicta quondam Elizabeth in (dg: es) eius 

testamento legaverat conventui fratrum minorum in Busco exinde solvendum 

et quem censum dictus Petrus erga gardianum et conventum fratrum minorum 

in Busco acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit Alberto Mutsart 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui 

deponere (dg: salvis de) et si plus esset solvendum quam XXVII solidi 

hereditarii census mense sancti spiritus in Busco et quam quinque solidi 

hereditarii census decano et capitulo in Busco et quam quinque solidi 

#{in linker marge:} quinque solidi# hereditarii census pauperibus finis 

Hijnthamensis quod illud deponet. Quo facto Katherina filia dicti Petri 

ab ipso et quondam Hilla eius uxore filia quondam Willelmi Gerijts soen 

pariter genita cum tutore super premissis et jure sibi competente et post 

decessum dicti Petri sui patris competituro ad opus dicti Alberti 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Lucas datum 2a 

post octavas penthecostes. 

#{In linker marge:} [in] vico Hijnthamensi# 

 

BP 1184 f 350v 04 ma 07-06-1406. 

Henricus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus de Eijndoven filius quondam Johannis de Eijndoven prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 350v 05 ma 07-06-1406. 

Johannes Buc zvw Ghibo gnd Buc verkocht aan Gerardus Heerken zvw Gerardus 

Heerken 2 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd Vinckel, tussen Lambertus 

gnd Lem Wijnrics soen enerzijds en Nijcholaus Peters soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint van Nuland en met het andere eind aan de 

plaats gnd die Heessche Raeck. 

 

Johannes Buc filius quondam Ghibonis dicti Buc duo jugera terre sita in 

parrochia de Geffen (dg: ?Vin) ad locum dictum Vinckel inter hereditatem 

Lamberti dicti Lem Wijnrics soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Peters soen ex alio tendentia cum uno fine ad communitatem de Nuwelant et 

cum reliquo fine ad (dg: ?di) locum dictum die Heessche Raeck ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Heerken filio quondam Gerardi Heerken 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 350v 06 za 12-06-1406. 

Henricus van Engelant en zijn vrouw Elizabeth ndv Gerardus Maes soen 

droegen over aan Godefridus van Orthen een lijfrente van 1 oude schild, met 

Lichtmis te betalen op het leven van voornoemde Elizabeth, welke lijfrente 

aan voornoemde Elizabeth was verkocht door Willelmus van Hees zvw Johannes 
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van Hees {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus van Engelant et Elizabeth eius uxor filia naturalis Gerardi Maes 

soen vitalem pensionem !vitalem pensionem unius aurei denarii antiqui 

communiter aude scilt vocati solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

Elizabeth et non ultra purificationis venditam dicte Elizabeth a Willelmo 

de Hees filio quondam Johannis de Hees prout in litteris legitime 

supportaverunt Godefrido de Orthen cum litteris et jure promittentes 

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

 

BP 1184 f 350v 07 za 12-06-1406. 

Voornoemde Henricus van Engelant en zijn vrouw Elizabeth dvw Gerardus Maes 

soen droegen over aan voornoemde Godefridus van Orthen een lijfrente van 3 

oude Franse schilden, met Lichtmis te betalen op het leven van voornoemde 

Elizabeth, welke lijfrente aan voornoemde Elizabeth was verkocht door 

Nijcholaus Noijden. 

 

Dicti Henricus et Elizabeth #filia quondam Gerardi Maes soen# vitalem 

pensionem trium denariorum aureorum antiquorum communiter (dg: aud) 

scilde vocatorum monete regis Francie solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Elizabeth et non ultra purificationis venditam dicte Elizabeth a 

Nijcholao Noijden prout in litteris legitime supportaverunt dicto 

Godefrido cum litteris et jure promittenntes ut supra. Testes Henricus et 

Jacobus datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1184 f 350v 08 za 12-06-1406. 

Voornoemde Henricus van Engelant en zijn vrouw Elizabeth ndvw Gerardus Maes 

soen droegen over aan voornoemde Godefridus van Orthen een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde Elizabeth  met 

Lichtmis in Den Bosch op het Groot Begijnhof te leveren, aan voornoemde 

Elizabeth verkocht door Petrus Goetscalx soen van Berlikem. 

 

Dicti Henricus et Elizabeth filia naturalis quondam Gerardi Maes soen 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra purificationis et in Busco 

(dg: tradendam) super maiorem curiam beghinarum tradendam venditam (dg: 

sibi) dicte Elizabeth a Petro Goetscalx soen de Berlikem prout in 

litteris legitime supportaverunt dicto Godefrido cum litteris et jure 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 350v 09 za 12-06-1406. 

Voornoemde Henricus van Engelant en zijn vrouw Elizabeth ndvw Gerardus Maes 

soen droegen over aan voornoemde Godefridus van Orthen een lijfrente van 4 

pond geld, die Jacobus zvw Jacobus uter Hasselt beloofd had met Kerstmis te 

betalen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Dicti Henricus et Elizabeth ut immediate vitalem pensionem quatuor 

librarum monete quam Jacobus filius quondam Jacobi uter Hasselt 

promiserat se daturum et soluturum dicte Elizabeth ad eius vitam et non 

ultra nativitatis Domini prout in litteris legitime supportavit #cum 

litteris et jure# dicto Godefrido promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.351r. 

 tercia post octavas penthecostes: dinsdag 08-06-1406. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 11-06-1406. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 12-06-1406. 

 

BP 1184 f 351r 01 di 08-06-1406. 

Petrus Brekelman, zijn kinderen Arnoldus en Weijndelmodis, en Johannes van 

der Dijesen van Oesterwijc gaven uit aan Hermannus Moelner (1) een stuk 



Bosch’ Protocol jaar 1406 04.  86 

 

land, deels heide en deels akkerland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, tussen Nijcholaus van Baerle enerzijds en erfg vw Johannes Vannij 

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

andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude 

groot en 10 lopen rogge b-erfpacht, maat van Oisterwijk, aan Engbertus gnd 

Emme van den Eijnde, en thans voor (b) een n-erfpacht van 15 lopen rogge, 

maat van Oisterwijk, met Lichtmis op voornoemd stuk land te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand (2) een stuk beemd van wijlen 

Lambertus Beijs, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Arnoldus zv 

Arnoldus van Laerhoven enerzijds en Arnoldus Houtappel anderzijds. 

 

Solverunt ambo. Duplicetur. 

Petrus Brekelman Arnoldus et Weijndelmodis eius liberi cum tutore et 

Johannes van der Dijesen de Oesterwijc peciam terre partim merice et 

partim terre arabilis sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem Nijcholai de Baerle ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Johannis Vannij ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Langerbeen et cum reliquo fine ad (dg: hereditatem) 

communem plateam ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Hermanno 

Moelner ab eodem hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo et (dg: 

h) X lopinis siliginis hereditarie paccionis mensure de Oesterwijc 

Engberto dicto Emme van den Eijnde exinde solvendis et (dg: supra 

predictam peciam terre tradendis) dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quindecim lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi 

ab alio purificationis et supra predictam peciam terre tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

peciam (dg: terre) prati quondam Lamberti Beijs sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Arnoldi filii Arnoldi de Laerhoven ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Houtappel #!ad pignus imposuit# 

promittens super omnia sufficientem facere. Testes Johannes et Gheel 

datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1184 f 351r 02 di 08-06-1406. 

De broers Petrus Brekelman en Johannes Brekelman, en Arnoldus en 

Weijndelmodis, kv voornoemde Petrus, droegen over aan Johannes van der 

Dijesen van Oesterwijc een tuin, onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen 

Engbertus gnd Emme van der Eijnde enerzijds en Willelmus van Riel 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan Laurencius Vannij. 

 

Solvit. 

Petrus Brekelman et Johannes Brekelman fratres #Arnoldus et Weijndelmodis 

liberi dicti Petri cum tutore# quendam ortum situm infra libertatem de 

Oesterwijc inter hereditatem Engberti dicti Emme van der Eijnde ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van Riel #ex alio# tendentem a communi platea 

ad hereditatem Laurencii Vannij ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni van der Dijesen de Oesterwijc promittentes indivisi super omnia 

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

 

BP 1184 f 351r 03 di 08-06-1406. 

Voornoemde Arnoldus en Weijndelmodis, kv Petrus Brekelman, deden tbv 

voornoemde Johannes van der Dijesen van Oesterwijc afstand van voornoemde 

tuin, en van het recht dat aan hen behoort resp. zal behoren na overlijden 

van hun voornoemde broer Petrus {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Arnoldus et Weijndelmodis eius soror cum tutore super predicto orto 

et jure eis competente et post decessum dicti Petri eorum fratris 

competituro ad opus dicti Johannis hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. 
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BP 1184 f 351r 04 di 08-06-1406. 

Voornoemde Johannes van der Dijesen beloofde voornoemde Petrus, Arnoldus, 

Weijndelmodi, haar kinderen en Johannes Brekelman schadeloos te houden van 

alle schulden en beloften die wijlen Johannes Hoijt en zijn vrouw 

Weijndelmodis waren aangegaan resp. hadden beloofd. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes van der Dijesen promisit super omnia dictis Petro Arnoldo 

Weijndelmodi et eius liberis et Johanni Brekelman quod ipse Johannes van 

der Dijesen ipsos indempnes servabit ab omnibus debitis promissionibus et 

obligationibus que et quas Johannes quondam Hoijt et Weij[n]delmodis eius 

uxor debebant promiserant aut fecerant seu alter eorum debebat promiserat 

aut fecerat a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 351r 05 vr 11-06-1406. 

Marselius de oudere zvw Marselius van Puppel verkocht aan Theodericus 

snijder zvw Henricus Stevens soen 2/3 deel dat aan hem en zijn broer 

Marselius de jongere zvw voornoemde Marselius behoorde, in een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling, die Theodericus van den Wijer snijder beloofd had 

aan wijlen voornoemde Marselius, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een ledige hofstad, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen huis 

en erf van voornoemde Marselius van Puppel en de osendrup van dat huis 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Snegghelen anderzijds. 

 

Marselius senior filius quondam Marselii de Puppel duas tercias partes 

que ad ipsum et ad Marselium juniorem suum fratrem filium dicti quondam 

Marselii spectabant in hereditario censu trium librarum et X solidorum 

monete quem Theodericus van den Wijer sartor promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Marselio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quodam vacuo domistadio sito in Busco in vico tendente a vico 

dicto Colperstraet versus vicum dictum Peperstraet inter domum et aream 

dicti Marselii de Puppel et stillicidium eiusdem domus ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Snegghelen ex alio prout in litteris 

hereditarie vendidit Theoderico #sartori# filio quondam Henrici Stevens 

soen supportavit cum litteris et jure promittens super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Marselii et suorum heredum deponere. Testes Jorden et Gheel 

datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1184 f 351r 06 vr 11-06-1406. 

Marselius van Beest snijder beloofde aan Arnoldus van der Hatart 40 gulden, 

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

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Marselius de Beest sartor promisit super omnia Arnoldo van der Hatart XL 

gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Jorden et Gheel datum (dg: sexta) in crastino sacramenti. 

 

BP 1184 f 351r 07 vr 11-06-1406. 

Rodolphus Strickappel stond af aan Johannes van der Hautart alle goederen 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn oom Walterus Ghiben soen 

van Oesterheze, gelegen onder Erp. 

 

Rodolphus Strickappel omnia et singula bona sibi de morte quondam Walteri 

Ghiben soen van Oesterheze #{in linker marge:} eius avunculi# successione 

advoluta quocumque locorum infra parrochiam de Erpe consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie dedit supportavit et effestucando resignavit 

Johanni van der Hautart promittens super omnia ratam servare. Testes 



Bosch’ Protocol jaar 1406 04.  88 

 

datum supra. 

 

BP 1184 f 351r 08 vr 11-06-1406. 

Hermannus zvw Jacobus nzvw Ghevardus van Eijndoven droeg over aan Jacobus 

Coptiten 200 pond geld, aan Hermannus bv voornoemde Ghevardus, tbv 

voornoemde Jacobus, beloofd, welke 200 pond wijlen voornoemde Ghevardus in 

zijn testament had vermaakt aan eerstgenoemde Hermannus. 

 

Hermannus filius quondam Jacobi filii naturalis quondam Ghevardi de 

Eijndoven ducentas libras monete promissas Hermanno fratri dicti Ghevardi 

ad opus Jacobi predicti prout in litteris et quas ducentas libras (dg: 

dictus quondam) Ghevardus quondam predictus in eius testamento legaverat 

Hermanno (dg: predicto) #primodicto# ut dicebat legitime supportavit 

Jacobo Coptiten cum litteris et jure (dg: promittens). Testes Jorden et 

Gheel datum (dg: fe) in crastino sacramenti. 

 

BP 1184 f 351r 09 za 12-06-1406. 

Johannes Yoede zvw Petrus en Johannes zvw Hubertus Steenwech beloofden aan 

Stephanus etc, tbv etc, 100 Franse kronen met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1406) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Yoede filius quondam Petri et Johannes filius quondam Huberti 

Steenwech promiserunt indivisi super omnia (dg: Andree de Drodis) 

#Stephano etc# ad opus etc centum cronas Francie ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendas sub pena quinque. Testes Johannes et Jacobus 

datum sabbato post sacramenti. 

 

1184 f.351v. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 12-06-1406. 

 

BP 1184 f 351v 01 za 12-06-1406. 

Lambertus zvw Hubertus van Uden droeg over aan Henricus Webel timmerman de 

helft die aan hem behoort in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van Henricus van Eijck enerzijds en erfgoed 

van Henricus Mijldman anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Huberti de Uden medietatem ad se spectantem in 

domo (dg: et) area et orto sitis in Busco ad vicum dictum Buertsche 

Straet inter hereditatem Henrici de Eijck ex uno et inter hereditatem 

Henrici Mijldman ex alio ut dicebat hereditarie #{in linker marge:} 

supportavit Henrico Webel carpentario (dg: promittens cum litteris et j) 

cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Huberti sui (dg: patris deponere) patris deponere. Testes Jorden 

et Gheel datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1184 f 351v 02 za 12-06-1406. 

Destijds hadden Aleijdis dvw Henricus Gruijter van Uden, haar wettige zoon 

Henricus en Pontenerus gnd Pontenier Kepken ev Metta wettige dv voornoemde 

Aleijdis overgedragen aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt alle 

goederen, die aan hen gekomen aren na overlijden van Gloria ndv voornoemde 

Aleijdis. Voornoemde Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt verkocht 

thans aan voornoemde Henricus Webel timmerman de helft die aan hem behoort 

in een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, naast erfgoed 

van Henricus van Lijt enerzijds en erfgoed van Elizabeth wv Egidius gnd 

Witskelen anderzijds, welk huis en erf wijlen Johannes van Uden zv 

Lambertus Rike, staande zijn huwelijk met voornoemde Gloria, gekocht had 

van Aleijdis wv Henricus van Mierde voller en haar zonen Johannes en 

Henricus, welk huis nu gelegen is tussen erfgoed van Henricus van Eijcke 

enerzijds en erfgoed van Henricus Mijldman anderzijds, te weten de helft 
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die aan erfg vw voornoemde Gloria gekomen was na haar overlijden. 

 

Notum sit universis quod cum Aleijdis filia quondam Henrici Gruijter de 

Uden Henricus filius #legitimus# eiusdem Aleijdis atque Pontenerus dictus 

Pontenier Kepken tamquam martus legitimus Mette sue uxoris filie (dg: 

dicti quondam) legitime dicte Aleijdis omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata eis et dicte Mette #aut alteri eorum# de 

morte quondam Glorie filie naturalis dicte Aleijdis successione advoluta 

hereditarie supportassent Henrico Gruijter filio naturali quondam Leonii 

de Langvelt prout in litteris constitutus igitur dictus Henricus Gruijter 

medietatem ad se spectantem in domo et area sita in Busco ad vicum dictum 

Buerde contigue juxta hereditatem Henrici de Lijt ex uno et inter 

hereditatem (dg: Egidii relicti) Elizabeth relicte quondam Egidii dicti 

Witskelen ex alio quam domum et aream (dg: dictus) Johannes quondam de 

Uden filius Lamberti Rike stante integro thoro inter ipsum et dictam 

Gloriam quondam eius uxorem erga Aleijdem relictam quondam Henrici de 

Mierde fullonis Johannem et Henricum eius filios emendo acquisierat prout 

in litteris et que domus et area nunc sita est inter hereditatem Henrici 

de Eijcke ex uno et inter hereditatem Henrici Mijldman ex alio scilicet 

illam medietatem que heredibus dicte quondam Glorie per mortem eiusdem 

fuerat advoluta ut dicebat hereditarie (dg: su) vendidit dicto Henrico 

Webel supportavit cum omnibus litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte (dg: ei) sui et 

dicte quondam Glorie et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 351v 03 za 12-06-1406. 

Voornoemde Henricus Webel timmerman, zijn broer Wijnricus en Alardus van 

Meghen smid beloofden aan voornoemde Lambertus zvw Hubertus van Uden en 

Henricus Gruijter 50 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

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

helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406). 

 

Dictus emptor #Wijnricus eius frater# et cum eo Alardus de Meghen faber 

promiserunt indivisi super omnia dictis Lamberto et Henrico Gruijter L 

gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 351v 04 za 12-06-1406. 

Hr Theodericus priester en zijn zuster jkvr Gertrudis kloosterlinge van het 

Groot Gasthuis in Den Bosch, kvw Johannes van Ghemert, in dienst van 

Ghevardus van Eijndoven, gaven uit aan Johannes van Schije gewantsnijder 

een huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, in een straatje dat 

loopt richting het woonhuis van wijlen Engbertus Ludinc van de Dijk, tussen 

erfgoed van Gerardus Knoden enerzijds en erfgoed van Katherina van 

Valkenborch en Johannes zvw Andreas Raventeers anderzijds, met de helft van 

de stenen muur tussen eerstgenoemd huis en erf enerzijds en voornoemd 

erfgoed van Katherina en Johannes anderzijds, welk huis en erf wijlen 

voornoemde Johannes van Ghemert in dienst van Ghevardus van Eijndoven 

gekocht had van Amelius zvw Theodericus Specier en Margareta wv Johannes 

van Goerpe destijds ev voornoemde Amelius; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten in de brief vermeld en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406). Voornoemd huis en erf zal na 

overlijden van voornoemde Johannes van Schije gewantsnijder en zijn vrouw 

Ghissella dvw Arnoldus Engellen soen overgaan op de wettige kinderen van 

voornoemde Johannes door hem verwekt bij voornoemde Ghissella. Zouden 

voornoemde Johannes en Ghissella overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat voornoemd huis en erf volgens erfrecht naar de naaste erfgenamen van 

voornoemde Ghissella. 
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Dominus Theodericus presbiter et domicella Gertrudis eius soror #monialis 

maioris hospitalis in Busco# liberi quondam Johannis de Ghemert 

#servientes Ghevardo de Eijndoven# cum tutore domum et aream sitam in 

Busco in vico Vuchtensi in viculo quodam tendente versus domum 

habitationis quondam Engberti Ludinc de Aggere inter hereditatem Gerardi 

(dg: Knode) Knoden ex uno et inter hereditatem Katherine de Valkenborch 

et Johannis filii quondam Andree Raventeers ex alio cum medietate 

cuiusdam muri lapidei inter primodictam domum et aream et dictam 

hereditatem Katherine et Johannis predictorum consistentis sive siti quam 

domum et aream dictus Johannes quondam de Ghemert serviens Ghevardo de 

Eijndoven erga Amelium filium quondam Theoderici apothecarii et 

Margaretam relictam quondam Johannis de Goerpe protunc uxorem legitimam 

dicti Amelii emendo acquisierat prout in litteris simul cum dictis 

litteris et jure dederunt ad hereditarium censum Johanni van (dg: G) 

Schije rasori pannorum ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus in 

dictis litteris contentis dandis etc atque pro hereditario censu trium 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim (dg: mediatim) 

nativitatis Domini et mediatim nativitatis Johannis et pro primo 

nativitatis Domini proxime futuro ex premissis promittentes indivisi cum 

tutore super omnia ratam servare et aliam obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: et alter repromisit) tali annexa conditione (dg: quod dicta 

domus et area si dictus Johannes et Ghissella eius uxor filia quondam 

Arnoldi Engelen soen) quod dicta domus et area post decessum dicti 

Johannis et Ghisselle sue uxoris filie quondam Arnoldi Engellen soen 

succedet #hereditarie# ad prolem (dg: -s le) vel proles legitimam vel 

legitimas (dg: dicti Jo) ab ipso Johanne et Ghissella jamdictis pariter 

genitas et generandas et si dictus Johannes et Ghissella decesserint ambo 

absque prole legitima ab eis pariter genita vel generanda superviva 

remanente quod tunc dicta domus et area pleno jure hereditarie succedet 

et devolvetur ad heredes protunc proximores dicte Ghisselle (dg: prout). 

Quo facto repromisit dictus Johannes. Testes Johannes et Egidius datum 

sabbato post sacramenti. Egidius noluit. 

 

BP 1184 f 351v 05 za 12-06-1406. 

Heijmericus Groij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Heijmericus Groij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 351v 06 za 12-06-1406. 

Voornoemde Johannes van Schije gewantsnijder beloofde aan voornoemde hr 

Theodericus en Gertrudis 36 gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 

gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto domino Theoderico et Gertrudi 

XXXVI gulden scilicet IX boddreger vel XIII Vlemse groet pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 351v 07 za 12-06-1406. 

Henricus Moelen zvw Johannes van Loen en Jacobus van Neijnsel beloofden aan 

Godescalcus Dircs soen 43 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

{In linker marge een korte verticale haal}. 

Henricus Moelen filius quondam Johannis de Loen et Jacobus de Neijnsel 

promiserunt indivisi super omnia Godescalco Dircs soen XLIII nuwe gulden 

scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 351v 08 za 12-06-1406. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 351v 09 za 12-06-1406. 

Henricus van der Heijden bakker zvw Jacobus van der Heijden verkocht aan 

Mijchael van der Heijden zvw Petrus een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf, in 

Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van Theodericus van Eijrde 

enerzijds en erfgoed van Johannes Kepken anderzijds. 

 

Henricus van der Heijden #pistor# filius quondam Jacobi van der Heijden 

legitime vendidit Mijchaeli van der Heijden filio quondam Petri vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dicti Mijchaelis et non ultra nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Colperstrate 

inter hereditatem Theoderici de Eijrde ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kepken ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere et cum mortuus etc. Testes Johannes et 

Egidius datum sabbato post sacramenti. 

 

1184 f.352r. 

 secunda post sacramenti: maandag 14-06-1406. 

 

BP 1184 f 352r 01 ma 14-06-1406. 

Destijds had Arnoldus nzvw Johannes van der Spanct gerechtelijk verkocht 

aan Walterus zv Theodericus Goedscalcs alle goederen van voornoemde 

Johannes van der Spanct. Voornoemde Walterus droeg thans over aan Katherina 

dvw Willelmus van Houbraken en haar natuurlijke zoon Willelmus, bij haar 

verwekt door Elijas zv Willelmus Elijaes soen, de navolgende erfgoederen, 

die behoorden aan wijlen voornoemde Johannes van der Spanct, in Sint-

Oedenrode, te weten (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, ter 

plaatse gnd ter Spanct, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen 

voornoemde Johannes, nu Elizabeth dv voornoemde Johannes van der Spanct en 

haar zoon, anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus Dicbier heer van 

Mierlo en met het andere eind aan Arnoldus Vrient her Maes soen, (2) een 

tuin waarop een klein huis, aldaar, tussen voornoemde Arnoldus Vrient 

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

Arnoldus Vrient, (3) een stuk land, aldaar, over de weg, tussen voornoemde 

Arnoldus Vrient enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een stuk land, 

aldaar, tussen voornoemde Arnoldus Vrient enerzijds en erfg vw Rutgherus 

van der Spanct anderzijds, (5) een stuk land, ter plaatse gnd Borchstat, 

beiderzijds tussen erfgoed dat behoort tot de goederen gnd te Poeteren, met 

een eind strekkend aan de broers Walterus en Johannes van Villebraken en 

met het andere eind aan voornoemde Johannes van Villebraken, (6) een stuk 

land, naast de plaats gnd Bredebeemt, tussen Henricus Roesmont enerzijds en 

Zibertus van Hoculem anderzijds, (7) de helft van 2 stukken land van wijlen 

voornoemde Johannes van der Spanct, ter plaatse gnd in die Beckart, naast 

Henricus Roesmont, zoals voornoemde erfgoederen behoorden aan wijlen 

voornoemde Johannes van der Spanct. Eerstgenoemde Arnoldus deed afstand en 

beloofde lasten af te handelen, uitgezonderd (a) ½ oude groot aan de heer 

van Helmond, (b) de helft van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

die wijlen voornoemde Johannes van der Spanct moest leveren. Voornoemde 

Katherina zal voornoemde goederen gedurende haar leven bezitten, om daarna 

over te gaan op haar natuurlijke zoon Willelmus, dan wel op zijn wettig 

nageslacht. Zou voornoemde Willelmus overlijden zonder wettig nageslacht, 

dan gaan, na overlijden van Katherina en Willelmus beiden, de goederen naar 

de naast erfgenamen van voornoemde Katherina. Voornoemde Willelmus heeft, 

na overlijden van zijn moeder, het recht tot verkopen, vervreemden en 
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bezwaren. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus filius naturalis quondam Johannis 

van der Spanct omnia bona dicti Johannis van der Spanct habita ab eo et 

habenda hereditarie vendidisset Waltero filio Theoderici Goedscalcs per 

judicem etc prout in litteris constitutus dictus Walterus hereditates 

infrascriptas que ad dictum quondam Johannem van der (dg: spec) Spanct 

spectabant sitas in parrochia de Rode sancte Ode videlicet domum ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitas! (dg: in) ad locum dictum ter Spanct 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem #dicti quondam 

Johannis nunc# !Elizabeth filiam dicti Johannis van der Spanct #(dg: 

spec) et eius filium spectantem# ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Henrici Dicbier domini de Mierle et cum reliquo fine ad 

hereditatem Arnoldi Vrient her Maes soen item quendam ortum simul cum 

#parva# domo in eadem consistente situm ibidem inter hereditatem dicti 

Arnoldi Vrient ex uno et inter communitatem ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem dicti Arnoldi Vrient item peciam terre sitam ibidem 

ultra plateam inter hereditatem dicti Arnoldi Vrient ex uno et inter 

communem plateam ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

dicti Arnoldi Vrient ex uno et inter hereditatem heredum quondam Rutgheri 

van der Spanct ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum Borchstat 

inter hereditatem spectantem ad bona dicta te Poeteren ex (dg: uno et 

inter hereditatem) utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Walteri et Johannis fratrum de Villebraken et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Johannis de Villebraken item peciam terre sitam 

juxta locum dictum Bredebeemt inter hereditatem Henrici Roesmont ex uno 

et inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex alio (dg: ut prout dicte 

hereditates ibidem site) atque medietatem duarum peciarum terre (dg: s) 

dicti quondam Johannis van der Spanct sitarum ad locum dictum #in die# 

Beckart juxta hereditatem Henrici Roesmont prout dicte hereditates ibidem 

site sunt et ad dictum quondam Johannem van der Spanct spectare 

consueverunt (dg: h) ut dicebat hereditarie (dg: ven) supportavit 

Katherine filie quondam Willelmi de Houbraken et Willelmo suo filio 

naturali (dg: ad) ab ipsa et Elija filio Willelmi Elijaes soen pariter 

genito cum litteris et jure occacione (dg: pro) promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere #{teken om in te 

voegen; lijkt doorgehaald te zijn}# (dg: excepto dimidio grosso) 

#{ertussen geschreven:} insuper primodictus Arnoldus super premissis et 

jure hereditarie renunciavit promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis dimidio grosso# antiquo domino de 

Helmont (dg: ex) atque medietate hereditarie paccionis trium modiorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus quondam Johannes van der 

Spanct solvere tenebatur quam medietatem dicti (dg: quondam Johannes) 

Katherina et Willelmus ex premissis solvent annuatim et perpetue (dg: 

quod) sic quod ad et supra reliquas hereditates dicti quondam Johannis 

van der Spanct dampna exinde non eveniant in futurum (dg: insuper 

primodictus Arnoldus promisit super habita et habenda) ut ipsi Katherina 

#{linker marge:} cum tutore# et Willelmus eius filius naturalis sub 

obligatione premissorum promiserunt Elizabeth predicte tali annexa 

conditione quod dicta Katherina premissa ad eius vitam integraliter 

possidet post eius decessum ad dictum Willelmum eius filium naturalem 

devolvenda vel eius (dg: he) prolem legitimam si dictus Willelmus 

decesserit absque prole legitima quod tunc premissa devolventur post 

decessum Katherine et Willelmi amborum ad (dg: insuper primodictus 

Arnoldus promisit super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere) proximores heredes ipsius Katherine salva dicto Willelmo post 

decessum dicte sue matris premissa vendendi alienandi et obligandi et de 

eisdem ad eius voluntatem disponendi. Testes Jor et Henricus datum 2a 

post sacramenti. 
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BP 1184 f 352r 02 ma 14-06-1406. 

Destijds had Arnoldus nzvw Johannes van der Spanct gerechtelijk verkocht 

aan Walterus zv Theodericus Goedscalcs alle goederen van voornoemde 

Johannes van der Spanct. Voornoemde Walterus droeg over aan Elizabeth dvw 

voornoemde Johannes van der Spanct, tbv haar en haar dochter Oda, bij haar 

verwekt door Johannes Oeden soen, de navolgende erfgoederen die waren van 

wijlen voornoemde Johannes van der Spanct, (1) een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd ter Spanct, russen erfgoed dat was van wijlen 

voornoemde Johannes van der Spanct en nu is van Katherina dvw Willelmus 

Houbraken en haar natuurlijke zoon Willelmus enerzijds en wijlen hr 

Henricus Buc priester, nu hr Bonifacius, anderzijds, (2) een stuk beemd, 

gnd die Coppel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Donc, beiderzijds 

tussen Arnoldus Vrient her Maes soen, (3) een stuk land, gnd die Rietacker, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Vloetacker, tussen Walterus van 

Villenbraken enerzijds en Elijas van den Wijel anderzijds, (4) een stuk 

land met een huis erop, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel, ter 

plaatse gnd die Keer, tussen Elizabeth Rovers en haar kinderen enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Elizabeth en haar kinderen en erfgoed van Hubertus 

Wouters soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (5) de 

helft van 2 stukken land van wijlen voornoemde Johannes van der Spanct, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Beckart, naast Henricus Roesmont, (6) de 

helft van 1¾ bunder beemd van wijlen voornoemde Johannes, in Veghel, ter 

plaatse gnd Monichoeve, f.352v}. Eerstgenoemde Arnoldus deed afstand. 

Voornoemde Elizabeth en Oda zullen uit voornoemde erfgoederen ½ oude groot 

betalen en de helft leveren van voornoemde erfpacht. Voornoemde Elizabeth 

zal de goederen gedurende haar leven bezitten, om daarna over te gaan op 

haar dochter Oda of haar wettig nageslacht. Zou voornoemde Oda overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaan de goederen naar de naaste erfgenamen 

van wijlen voornoemde Johannes van der Spanct. Voornoemde Oda heeft, na 

overlijden van haar moeder, het recht van verkopen, vervreemden en 

bezwaren. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus filius naturalis quondam Johannis 

van der Spanct omnia bona dicti Johannis van der Spanct habita ab eo et 

habenda hereditarie vendidisset Waltero filio Theoderici Goedscalcs per 

judicem etc prout in litteris constitutus dictus Walterus hereditates 

infrascriptas que fuerant dicti quondam Johannis van der Spanct (dg: 

sitas in parrochia de Rode sancte Ode videlicet pe) videlicet peciam 

terre sitam in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum ter Spanct 

inter hereditatem que fuerat dicti quondam Johannis van der Spanct (dg: 

Sp) nunc ad Katherinam filiam quondam Willelmi Houbraken (dg: spectantem 

ex uno) et Willelmum eius filium naturalem spectantem ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Henrici (dg: Boc) Buc presbitri nunc ad 

dominum Bonifacium spectantem ex alio item peciam prati (dg: sit) dictam 

die Coppel sitam in dicta parrochia ad locum dictum die Donc inter 

hereditatem Arnoldi Vrient her Maes soen ex utroque latere coadiacentem 

item peciam terre dictam die Rietacker sitam in dicta parrochia ad locum 

dictum Vloetacker inter hereditatem Walteri de Villenbraken ex uno et 

inter hereditatem Elije van den Wijel ex alio item peciam terre ac domum 

in eadem consistentem sitam in dicta parrochia ad locum dictum Neijnsel 

in loco dicto die Keer inter hereditatem Elizabeth Rovers et eius 

liberorum ex uno et inter #{in linker marge:} hereditatem# dicte 

Elizabeth et eius liberorum et hereditatem Huberti Wouters soen ex alio 

(dg: ad) tendentem cum uno fine ad communem plateam atque medietatem 

duarum peciarum terre dicti quondam Johannis van der Spanct sitarum in 

dicta parrochia ad locum dictum Beckart juxta hereditatem Henrici 

Roesmont atque medietatem #duorum bonariorum prati minus quarta parte 

unius bonarii# (dg: pecie prati site in par) dicti quondam Johannis site 

in parrochia de Vechel ad locum dictum Monichoeve (dg: inter) ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: dicte) Elizabeth filie dicti quondam 

Johannis van der Spanct ad opus sui et ad opus Ode sue (dg: uxoris) filie 
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ab ipsa et Johanne Oeden soen pariter 

 

1184 f.352v. 

 secunda post sacramenti: maandag 14-06-1406. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 15-06-1406. 

 

BP 1184 f 352v 01 ma 14-06-1406. 

genite (dg: tal) cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

primodictus Arnoldus super premissis et jure ad opus dictarum Elizabeth 

sue sororis et Ode hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod 

dicte Elizabeth et Oda solvent ex predictis hereditatibus eis ut dictum 

est supportatis dimidium grossum antiquum atque medietatem dicte 

paccionis exnunc deinceps perpetue quod ad et supra reliquas hereditates 

dicti quondam Johannis van der Spanct dampna exinde non eveniant in 

futurum ut ipsa (dg: K) Elizabeth cum tutore #sub obligatione 

premissorum# promisit Katherine et Willelmo eius filio naturali predictis 

hoc adiuncto quod dicta Elizabeth premissa ad eius vitam integraliter 

possidebit post eius decessum ad dictam Odam vel eius proles legitimas 

devolvenda hoc addito si dicta Oda decesserit absque prole legitima quod 

tunc premissa devolventur ad proximores heredes dicti quondam Johannis 

van der Spanct salva dicte Ode (dg: pte) post decessum dicte sue matris 

potestate premissa vendendi et alienandi et obligandi. Testes Jor et 

Heijme datum 2a post sacramenti. 

 

BP 1184 f 352v 02 do 17-06-1406. 

Henricus van den Over droeg over aan Henricus van Gestel bakker zvw 

Willelmus Moers het deel van Lambertus bv Truda dvw Zegerus Lexus van een 

huis en erf van wijlen voornoemde Zegerus, in Den Bosch, naast de 

Loefsbrug, tussen erfgoed van Walterus Pijnappels, met een weg ertussen die 

behoort aan Margareta dvw voornoemde Zegerus, enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten het deel richting de stroom aldaar, welk deel 

voornoemde Henricus gerechtelijk gekocht had van Arnoldus Rover Boest. 

 

Henricus van den Over quandam partem Lamberti fratris Trude filie quondam 

Zegeri Lexus domus et aree dicti quondam Zegeri site in Busco juxta 

pontem dictum Loefs Bruggen inter hereditatem Walteri Pijnappels quadam 

via interiacente spectante ad Margaretam filiam dicti quondam Zegeri ex 

uno et inter communem vicum ex alio scilicet illam partem que sita est 

versus aquam ibidem currentem quam partem dictus Henricus erga Arnoldum 

Rover Boest per judicem etc prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico de Gestel pistori filio quondam Willelmi Moers cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Jacobus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 352v 03 di 15-06-1406. 

Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden verklaarde ontvangen te 

hebben van Godefridus Duncop bontwerker zvw Henricus van Laerscot al het 

geld dat voornoemde Godefridus verschuldigd was aan voornoemde Lambertus en 

Marselius zvw Nijcholaus Reijmbrant vanwege een huis en erf van wijlen 

voornoemde Nijcholaus, waarin voornoemde Godefridus woont, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de brug gnd des Abts Brugge naar de Korenmarkt. 

 

Lambertus de Straten filius Arnoldi de Gewanden palam recognovit se 

recepisse a Godefrido Duncop #pellifice# filio quondam Henrici van 

Laerscot totam pecuniam quam dictus Godefridus tenebatur dicto Lamberto 

ac Marselio filio quondam Nijcholai Reijmbrant a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem occacione domus et aree quondam Nijcholai 

predicti quam dictus Godefridus inhabitat sita in Busco in vico tendente 
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a ponte dicto des Abts Brugge versus forum bladi promittens super omnia 

indempnem servare. Testes (dg: Go) Lucas et Gheel datum tercia post 

sacramenti. 

 

BP 1184 f 352v 04 ma 14-06-1406. 

Hadewigis wv Thomas zvw Johannes Maes soen droeg over aan haar dochter 

Heijlwigis en Jordanus zvw Johannes gnd Houtman ev Maria dvw voornoemde 

Thomas, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, 

die Jacobus zvw Johannes Sparre beloofd had aan wijlen voornoemde Thomas, 

met Lichtmis te leveren op de goederen gnd te Onstaden, in Son, ter plaatse 

gnd te Onstaden, gaande uit (1) voornoemde goederen gnd te Onstaden, (2) 

een stuk land, in Son, ter plaatse gnd op Gheen Hove. 

 

Hadewigis relicta quondam Thome filii quondam Johannis Maes soen #cum 

tutore usufructum sibi competentem# (dg: Heijlwigis filia dictorum 

Hadewigis et quondam Thome et Jordanus filius quondam Johannis Houtman 

maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie dictorum Hadewigis et 

quondam Thome #in# medietatem) hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis mensure de Zonne quam paccionem (dg: Johannes Spa) Jacobus 

filius quondam Johannis Sparre promiserat se daturum et soluturum dicto 

quondam Thome hereditarie purificationis et supra bona dicta (dg: ten) te 

Onstaden sita in parrochia de Zonne (dg: ad locum) in loco dicto Onstaden 

traditurum ex eisdem bonis te Onstaden vocatis cum suis attinentiis 

singulis et universis atque ex pecia terre sita in dicta parrochia ad 

locum dictum op Gheen Hove prout in litteris #legitime supportavit 

Heijlwigi sue filie et Jordano filio quondam Johannis dicti Houtman 

tamquam marito legitimo Marie sue uxoris filie dicti quondam Thome# (dg: 

hereditarie vendiderunt dicto Jacobo Sparre supportaverunt cum litteris 

et jure occacione) promittentes cum tutore (dg: indivisi) super omnia 

ratam servare et obligationem et (dg: impetitionem) ex parte (dg: eorum 

et suorum heredum et dicti quondam Thome deponere) sui deponere. Testes 

Johannes et Jorden datum 2a post sacramenti. 

 

BP 1184 f 352v 05 di 15-06-1406. 

Voornoemde Heijlwigis wv Thomas zvw Johannes Maes soen en Jordanus zvw 

Johannes gnd Houtman ev Maria dvw voornoemde Thomas droegen de helft van 

voornoemde erfpacht over aan Jacobus zvw Johannes Sparre. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicti Heijlwigis et Jordanus medietatem dicte paccionis hereditarie 

supportaverunt Jacobo filio quondam Johannis Sparre cum litteris et jure 

occacione promittentes cum tutore super omnia ratam et obligationem ex 

parte sui et dicti quondam !quondam Thome deponere. Testes Johannes et 

Heijme datum (dg: 3a post) tercia post sacramenti. 

 

BP 1184 f 352v 06 ma 14-06-1406. 

Amelius zvw Amelius Specier gaf uit aan Johannes Brues soen de navolgende 

erfgoederen die waren van wijlen voornoemde Amelius, in Rosmalen, (1) een 

hofstad, tussen Petrus Otten soen enerzijds en wijlen Jacobus Kijevits 

anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd Conincs Strepen, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Gerongius Yden soen 

anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Gerongius 

enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, (4) een stukje land, 

aldaar, tussen voornoemde Johannes Brues soen enerzijds en Johannes 

Coelborner anderzijds, (5) een stuk land, ter plaatse gnd Weijtlant, tussen 

voornoemde Gerongius enerzijds en voornoemde Johannes Coelborner 

anderzijds, (6) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Johannes Brues 

soen enerzijds en erfg vw Theodericus Tolinc anderzijds, (7) een stukje 

land, achter de plaats gnd Weerlant, tussen voornoemde Gerongius enerzijds 

en Henricus Kemerlinc anderzijds, (8) een stuk land, ter plaatse gnd die 

Haer, tussen voornoemde Johannes Brues soen enerzijds en eertijds Henricus 
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van Beke nu Godefridus {f.353r} Hoijer anderzijds, (9) een tuin naast het 

erfgoed gnd Maermans Hoefken enerzijds en kinderen gnd Balen Kijnderen 

anderzijds, (10) een kamp, ter plaatse gnd Zonderbroec, tussen Petrus Otten 

soen enerzijds en Henricus Rovers anderzijds, zoals deze erfgoederen 

behoorden aan wijlen voornoemde Amelius; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

schouw en thans voor (b) 3 cijnshoenderen, (c) een n-erfcijns van 50 

schelling geld, (d) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te betalen en te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes tot onderpand (11) 1 morgen land, in 

Rosmalen,ter plaatse gnd Gerstlant, tussen voornoemde Henricus Rovers 

enerzijds en Johannes zvw Johannes Danen soen anderzijds. Slechts op te 

geven met deze morgen land die dan erfelijk aan voornoemde Amelius zal 

bezitten, en 12 Brabantse dobbel mottoen of de waarde. 

 

Amelius filius quondam Amelii apothecarii hereditates infrascriptas (dg: 

dicti) que fuerant quondam Amelii predicti sitas in parrochia de 

Roesmalen videlicet quoddam domistadium situm inter hereditatem Petri 

Otten soen ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi Kijevits ex alio 

item peciam terre sitam ad locum dictum Conincs Strepen sitam inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Gerongii Yden soen ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Gerongii ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex alio item particulam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis Brues soen ex uno et inter hereditatem Johannis Coelborner ex 

alio item peciam terre sitam ad locum dictum Weijtlant inter hereditatem 

dicti Gerongii ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Coelborner ex 

alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Johannis 

Brues soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Theoderici Tolinc 

ex alio item particulam terre sitam retro locum dictum Weerlant inter 

hereditatem dicti Gerongii ex uno et inter hereditatem Henrici Kemerlinc 

ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum die Haer inter 

hereditatem dicti Johannis Brues soen ex uno et inter hereditatem dudum 

Henrici de Beke nunc ad Godefridum 

 

1184 f.353r. 

 secunda post sacramenti: maandag 14-06-1406. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 15-06-1406. 

 

BP 1184 f 353r 01 ma 14-06-1406. 

Hoijer spectantem ex alio item quendam ortum sit[um] contigue juxta 

hereditatem dictam Maermans Hoefken ex uno et inter #{in linker marge:} 

hereditatem# liberorum dictorum Balen Kijnderen ex alio atque quendam 

campum situm ad locum dictum Zonderbroec inter hereditatem Petri Otten 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers ex alio ut dicebat prout 

dicte hereditates ad dictum quondam Amelium spectabant ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum dicto Johanni Brues soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro onere circonspectionis dicte scouwe ad premissa spectante 

tenendo etc pro tribus pullis censualibus et pro hereditario censu L 

solidorum monete et pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio purificationis et in Busco 

tradendis promittens super habita et habenda warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter (dg: pro) repromisit et ad maiorem 

securitatem unum juger terre dicti Johannis situm (dg: ad b) in dicta 

parrochia ad locum dictum Gerstlant inter hereditatem dicti Henrici 

Rovers ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis Danen 

soen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et promittens super omnia quod 

ipse predictas hereditates sibi ad pactum datas pro solutione pullorum 

census et paccionis predictorum non resignabit nec dimittet nisi cum 

jamdicto jugere terre ipsi Amelio tunc hereditarie permanendo et cum XII 

Brabant dobbel mottoen vel valorem ipsi Amelio tunc semel in paratis 
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solvendis. Testes Jorden et Heijme datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1184 f 353r 02 ma 14-06-1406. 

Hr Henricus die Rode investiet van Maren zvw Henricus die Rode droeg over 

aan Reijnerus zvw Reijnerus Willems een b-erfpacht van 13 zester rogge, 

Bossche maat, die Johannes die Walsche beloofd had aan Henricus, 

Baudewinus, Willelmus en Maria, kvw Henricus die Rode, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een stuk erfgoed, gnd Heijthof, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Aarle, tussen kv Danijel van den Stadeacker enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welk stuk erfgoed voornoemde Johannes die Walsche 

verworven had van voornoemde kvw Henricus die Rode, (2) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bosche maat, gaande uit een beemd, gnd den Broecbeemt, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, welke eerstgenoemde pacht voornoemde 

Johannes die Walsche mede tot onderpand had gesteld. 

 

Dominus Henricus die Rode investitus de Maren filius quondam Henrici die 

Rode hereditariam paccionem (dg: X) XIII sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam Johannes die Walsche promisit se daturum et soluturum Henrico 

Baudewino Willelmo et Marie liberis quondam Henrici die Rode predicti 

hereditarie purificationis ex pecia (dg: terre) #hereditatis# dicta 

Heijthof sita in parrochia de Oerscot in loco dicto Arle inter 

hereditatem liberorum Danijelis van den Stadeacker ex uno et inter 

communitatem ex alio quam peciam hereditatis dictus Johannes die Walsche 

erga prefatos liberos dicti quondam Henrici die Rode acquisierat insuper 

ex hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie ex prato dicto den Broecbeemt sito in parrochia et loco 

predictis quam paccionem jamdictam dictus Johannes die Walsche prefatis 

liberis dicti quondam Henrici die Rode pro solutione (dg: d) primodicte 

paccionis ad pignus imposuerat prout in litteris hereditarie supportavit 

Reijnero filio quondam Reijneri Willems cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impetitionem ex parte sui et dictorum Baudewini Willelmi et Marie 

liberorum dicti quondam Henrici die Rode et (dg: suorum) heredum eorundem 

deponere. Testes Jorden et Heijme datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1184 f 353r 03 ma 14-06-1406. 

Willelmus en Nijcholaus, kv Willelmus Hels, en Martinus zvw Martinus gnd 

Cop Govijen soen ev Heijlwigis dv voornoemde Willelmus: een b-erfcijns van 

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

Sint-Jan, aan Johannes Pinappel verkocht door Fredericus Moerken clericus 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus et Nijcholaus liberi Willelmi Hels et Martinus filius quondam 

Martini dicti Cop Govijen soen maritus Heijlwigis sue uxoris filie dicti 

Willelmi hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis venditum Johanni (dg: Pijnappel) 

Pinappel a Frederico Moerken clerico prout in litteris. 

 

BP 1184 f 353r 04 di 15-06-1406. 

Ermgardis wv Johannes Kersmaker verkocht aan Johannes Kathelinen soen van 

der Aa haar vruchtgebruik en deel in de helft van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes Kathelinen soen met Kerstmis 

in Den Bosch moet leveren aan voornoemde Ermgardis en haar zoon Yudocus, 

gaande uit een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautart, 

tegenover het huis of kasteeel gnd ten Rode, tussen wijlen Gerardus van 

Gael enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemd klooster en 

met het andere eind aan de gemeint van Schijndel, welk stuk beemd 

voornoemde Johannes Kathelinen soen in pacht verkregen had van voornoemde 

Ermgardis en Judocus, en van welke pacht de andere helft behoort aan 
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voornoemde Johannes Kathelinen soen. 

 

Solvit. 

Ermgardis relicta quondam Johannis Kersmaker (dg: medietatem a) cum 

tutore #usufructum (dg: sibi) ac# totam partem et omne jus sibi 

competentes in medietate hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem Johannes Kathelinen soen van der Aa dicte 

Ermgardi et Yudoco eius filio solvere tenetur hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex pecia prati sita in parrochia de Scijnle 

in loco dicto die Hautart in opposito domus seu castri dicti ten Rode 

inter hereditatem quondam Gerardi de Gael ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem dicti conventus et cum reliquo fine ad communitatem de 

Scijnle quam peciam prati dictus Johannes Kathelinen soen erga prefatos 

Ermgardem et Judocum ad pactum acquisierat et de qua paccione reliqua 

medietas ad prefatum Johannem Kathelinen soen pertinet ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni Kathelinen soen promittens cum tutore 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et quorumcumque heredum dictorum Ermgardis et 

Judoci eius filii deponere. Testes Lucas et Gheel datum 3a post 

sacramenti. 

 

BP 1184 f 353r 05 di 15-06-1406. 

Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans soen ev Sophia ndvw Henricus van de 

Kloot verkocht aan Gerardus Groij nzvw hr Gerardus Groij priester een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, gnd te Kerchof, van wijlen voornoemde 

Henricus die nu aan voornoemde koper behoort, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Groter Lijemde, reeds belast met de cijns aan de heer van Boxtel en een 

b-erfpacht van 20 lopen koren aan Elizabeth wv Gerardus Vosse. 

 

Wijchmannus filius Nijcholai Wijchmans soen maritus et tutor legitimus 

Sophie sue uxoris filie naturalis quondam Henrici de Globo hereditarie 

vendidit Gerardo Groij filio naturali domini quondam Gerardi Groij 

presbitri hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) #nativitatis Domini# et 

in Busco tradendam ex quodam manso (dg: dicti quondam Henrici) dicto te 

Kerchof dicti quondam Henrici nunc ad dictum venditorem spectante sito in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum (dg: Li) Groter Lijemde (dg: in) 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto! censu domini de Bucstel et 

hereditaria paccione XX lopinorum bladi Elizabeth relicte quondam Gerardi 

Vosse exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 353r 06 di 15-06-1406. 

Arnoldus van Boemel goudsmid en Engbertus Delft beloofden aan Andreas van 

Drodis etc 28 oude Franse schilden, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) 

te betalen op straffe van 2. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber et Engbertus Delft promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis etc (dg: XXIIII) #XXVIII# aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes Jor et Egidius datum tercia post sacramenti. 

 

BP 1184 f 353r 07 di 15-06-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 
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1184 f.353v. 

 quarta post sacramenti: woensdag 16-06-1406. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 

BP 1184 f 353v 01 wo 16-06-1406. 

Gerongius van den Bosch zv Johannes van den Bosch verkocht aan Johannes 

Dravart een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf en aangelegen kamer van wijlen 

Johannes Wuest nu van voornoemde verkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Leijdecker enerzijds en een straatje gnd 

het Gasthuis Straatje anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat tot aan 

erfgoed van Elizabeth van Uden, reeds belast met 8 pond paijment 

b-erfcijns. 

 

Gerongius van den Bosch filius Johannis van den Bosch hereditarie 

vendidit Johanni Dravart hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domo (dg: et ar) area et camera sibi adiacente #quondam 

Johannis Wuest nunc# dicti venditoris sitis in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem quondam Johannis Leijdecker ex uno et inter (dg: h) 

quendam viculum ibidem dictum tGhasthuijs Straetken ex alio tendentibus a 

dicto (dg: viculo ad) vico ecclesie ad hereditatem Elizabeth de Uden ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis octo libris hereditarii census pagamenti 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jor et Gheel datum 

quarta post sacramenti. 

 

BP 1184 f 353v 02 do 17-06-1406. 

Petrus van Geffen verkocht aan Jutta dvw Conrardus Pijecke 2 hont land, in 

Nuland, ter plaatse gnd Bruijker, naast het kamp gnd Luppen Kempken, tussen 

Willelmus van Zelant enerzijds en kvw Johannes gnd Zwert Han anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus de Geffen duo hont terre sita in parrochia de Nuwelant ad locum 

dictum Bruijker juxta campum dictum Luppen Kempken inter hereditatem 

Willelmi de Zelant ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti Zwert Han ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Jutte filie quondam Conrardi Pijecke promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et Jacobus 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 353v 03 do 17-06-1406. 

Johannes van Griensvenne zvw Rutgherus van Griensvenne verkocht aan 

Elizabeth Bonten, tbv haar en haar natuurlijke kinderen, bij haar verwekt 

door Johannes Jongge, een stukje land, in Gemonde, tussen voornoemde 

Elizabeth enerzijds en Herbertus zvw Herbertus van Houthem anderzijds. 

Voornoemde Elizabeth zal het stukje bezitten zolang ze leeft, om na haar 

overlijden over te gaan op voornoemde natuurlijke kinderen. Zou een van de 

natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn 

deel naar de andere natuurlijke kinderen resp. hun wettig nageslacht. De 

brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Solvit. 

Johannes de Griensvenne filius quondam Rutgheri de Griensvenne particulam 

terre sitam in parrochia de Gemonden (dg: ad) inter hereditatem Elizabeth 

Bonten ex uno et inter hereditatem Herberti filii quondam Herberti de 

Houthem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicte Elizabeth (dg: 

promittens super omnia) ad opus sui et ad opus puerorum naturalium dicte 

Elizabeth ab ipsa et Johanne Jongge pariter genitorum (dg: promittens et 

generandorum) promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali annexa conditione quod predicta Elizabeth 
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premissa ad eius vitam integraliter possidebit !integraliter postque 

decessum eius ad dictos pueros naturales genitos (dg: et generandos) 

devolvendam tali annexa conditione si aliquis dictorum puerorum 

naturalium decesserit absque prole legitima #superviva remanente# quod 

tunc pars ipsius decedentis ad alterum vel alios supervivos vel eorum 

prolem vel proles legitimam vel (dg: g) legitimas devolvetur. Testes 

datum supra. Tradatur dicte Elizabeth. 

 

BP 1184 f 353v 04 do 17-06-1406. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde natuurlijke 

kinderen, 25 nieuwe Gelderse gulden na maning te betalen. Zou een van de 

natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn 

deel naar de andere natuurlijke kinderen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Elizabeth. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth promisit super omnia habita et habenda mihi ad opus 

puerorum naturalium predictorum genitorum (dg: et generandorum XXV H) XXV 

(dg: Hollant) nuwe gulden #Gelrie# ad monitionem eorum persolvendos tali 

annexa conditione si aliquis eorum decesserit absque prole legitima 

superviva remanente quod tunc pars decedentis ad alterum vel alteros 

supervivos remanentes hereditarie devolvetur. Testes datum supra. 

Tradatur dicte Elizabeth. 

 

BP 1184 f 353v 05 do 17-06-1406. 

Lambertus zv Willelmus van den Arennest verkocht aan Johannes zvw Walterus 

Ennekens soen 10 lopen rogge n-erfpacht, maat van Sint-Oedenrode, uit een 

b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, welke pacht van 16 

lopen Henricus zvw Rodolphus gnd Roef van Hetsrode beloofd had met Lichtmis 

op de na te noemen hoeve te leveren aan Heijlwigis wv Gerardus zvw Hessello 

Gerardinen soen en voornoemde Lambertus, gaande uit (1) 1/8 deel dat 

behoorde aan wijlen voornoemde Gerardus, in een hoeve van wijlen Rodolphus 

van der Sloe, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veritsel, welk 1/8 deel 

voornoemde Henricus in pacht verkregen had van voornoemde Heijlwigis en 

Lambertus, (2) 7 lopen roggeland en een aangelegen stuk beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Sweensbergen, tussen Cristianus van den Eijgen 

enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, welke 7 lopen en stuk 

beemd voornoemde Henricus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Solvit. 

Lambertus filius Willelmi van den Arennest X lopinos siliginis 

hereditarie paccionis (dg: d) mensure de Rode sancte Ode de hereditaria 

paccione XVI lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem #XVI 

lopinorum siliginis# Henricus filius quondam Rodolphi dicti Roef de 

Hetsrode promiserat se daturum et soluturum Heijlwigi relicte quondam 

Gerardi filii quondam (dg: Hesse) Hessellonis Gerardinen soen et dicto 

Lamberto hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum 

traditurum de et ex octava parte que ad dictum quondam Gerardum spectare 

consueverat in quodam manso quondam Rodolphi van der Sloe sito in 

parrochia de Rode sancte Ode in loco dicto Veritsel et ex attinentiis 

dicte octave partis singulis et universis quam octavam partem dictus 

Henricus erga predictos Heijlwigem et Lambertum ad pactum acquisierat 

atque de et ex septem lopinatis terre siliginee et pecia prati sibi 

adiacente sitis in dicta parrochia in loco dicto Sweensbergen inter 

hereditatem Cristiani van den Eijgen ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio quas septem lopinatas terre et peciam prati dictus 

Henricus pro solutione dicte paccionis ad pignus imposuerat prout in 

litteris hereditarie vendidit #Johanni filio quondam# Waltero! Ennekens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 353v 06 do 17-06-1406. 

Johannes van Os Peters soen beloofde aan Rodolphus van der Hullen 6 gulden, 

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

(do 11-11-1406) te betalen, en 2½ gulden van gelijke waarde met Pasen 

aanstaande (zo 27-03-1407). 

 

Johannes van Os Peters soen promisit super omnia Rodolpho van der Hullen 

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

ad Martini et duos et dimidium gulden similis valoris ad (dg: Martini 

proxime futurum) pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 353v 07 do 17-06-1406. 

Vrouwe Margareta wv hr Anthonius van der Weteringen machtigde Marselius die 

Leeuwe alle kredieten te manen die Roverus Gerijts haar verschuldigd is of 

zal zijn. 

 

Domina Margareta relicta domini quondam Anthonii van der Weteringen dedit 

et contulit Marselio die Leeuwe potestatem monendi et via juris (dg: sio) 

si opus fuerit assequendi omnia et singula sua credita que Roverus 

Gerijts sibi debet et debebit usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 353v 08 do 17-06-1406. 

Johannes die Rode, Petrus Driepont, Johannes Claes soen, Goeswinus Model 

her Models soen en Petrus die Moelnere beloofden aan voornoemde vrouwe 

Margareta wv hr Anthonius van der Weteringen 48 gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1407) te betalen. 

 

Johannes die Rode Petrus Driepont Johannes Claes soen et Goeswinus Model 

her Models soen #et# Petrus die Moelnere promiserunt indivisi super omnia 

dicte domine Margarete XLVIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.354r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 

BP 1184 f 354r 01 do 17-06-1406. 

Vrouwe Margareta wv hr Anthonius van der Weteringen verkocht aan Johannes 

die Rode, Petrus Driepont, Johannes Claes soen, Goeswinus Model her Models 

soen en Petrus die Moelnere al het elzenhout in een kamp van voornoemde 

vrouwe Margareta, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Nuwenhuijs, tussen 

Egidius Broechoven enerzijds en Arnoldus Hoernken anderzijds. Verkoopster 

en met haar haar dochter vrouw Johanna en Gerardus van den Oel beloofden de 

houwescat en andere verplichtingen af te handelen. Het hout moest uiterlijk 

in de maand mei worden gezaagd en binnen de maand mei worden meegenomen. De 

brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. !Solvit. 

Domina Margareta relicta domini quondam Anthonii van der Weteringen omnia 

et singula ligna alnea dicta elsenhout consistentia in quodam campo (dg: 

s) dicte domine Margarete sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Nuwenhuijs inter hereditatem Egidii Broechoven ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex alio ut dicebat legitime vendidit Johanni 

die Rode Petro Driepont Johanni Claes soen Goeswino Model her Models soen 

et Petro die Moelnere promittens et cum ea #domina Johanna eius filia et# 

Gerardus van den Oel indivisi super omnia warandiam et impetitionem 

dictam houwescat et aliam obligationem deponere tali annexa conditione 

quod ipsi premissa infra hinc et mensem maii proxime futurum secabunt ad 

crescentiam et infra ipsum mensem maii a fundo amovebunt. Testes Jorden 
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et Jacobus datum in octavis sacramenti. Tradatur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 354r 02 do 17-06-1406. 

(dg: Katherina wettige dochter). 

 

(dg: Katherina filia legitima). 

 

BP 1184 f 354r 03 do 17-06-1406. 

Katherina. 

 

1184 f.354v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 18-06-1406. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 19-06-1406. 

 

BP 1184 f 354v 01 do 17-06-1406. 

Katherina wettige dvw Johannes Henten van Kemenaden droeg over aan haar 

natuurlijke zoon Henricus, bij haar verwekt door wijlen Johannes van 

Zegeworp, en zijn vrouw Heijlwigis dv Spijrinc Emonts soen 1 mud rogge 

b-erfpacht, maat van Son, die Geertrudis sv voornoemde Katherina met 

Lichtmis in Son moet leveren aan voornoemde Katherina, gaande uit ¾ deel 

van een huis, hofstad en aangelegen erfgoed gnd geloect, in Son, ter 

plaatse gnd Espe, naast de plaats gnd die Valle, tussen een gemene weg 

enerzijds en Johannes Jans soen van Vroenhoven anderzijds, van welk huis, 

hofstad en erfgoederen voornoemde Gertrudis één helft in pacht verkregen 

had van haar voornoemde zuster Katherina en ¼ deel tot onderpand had 

gesteld. Wie van voornoemde Henricus en Heijlwigis het langst leeft zal 

geheel de pacht gedurende zijn leven bezitten. Als voornoemde Henricus en 

Heijlwigis, beiden, zijn overleden zonder wettig nageslacht, dan gaat de 

pacht naar de naaste erfgenamen van voornoemde Katherina. Voornoemde 

Henricus en Heijlwigis zullen de pacht niet manen zolang voornoemde 

Katherina leeft. Hij is de dwerg van de heer van Holland. 

 

Solvit. 

Katherina filia legitima quondam Johannis Henten van Kemenaden cum suo 

tutore unum modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Zonne quam 

Geertrudis soror dicte Katherine ipsi Katherine solvere tenetur 

hereditarie purificationis et in Zonne tradendum (dg: q) ex tribus 

quartis partibus domus domistadii et hereditatis dicte geloect sibi 

adiacentis sitarum in parrochia de Zonne ad locum dictum Espe juxta locum 

dictum die Valle inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis Jans soen van Vroenhoven ex alio de quibus domo domistadio et 

hereditatibus! predictus dicta Gertrudis unam medietatem erga predictum 

Katherinam eius (dg: uxorem) #sororem# ad pactum acquisierat et unam 

quartam partem premissorum (dg: dicte K) ipsa Gertrudis pro solutione 

dicte paccionis antedicte Katherine sue sorori ad pignus imposuerat (dg: 

prout in litteris) #ut dicebat# hereditarie supportavit Henrico suo filio 

naturali ab ipsa et quondam Johanne de Zegeworp pariter genito ad opus 

sui et ad opus Heijlwigis eius uxoris filie (dg: quondam) Spijrinc Emonts 

soen promittens cum tutore super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem et impetitionem deponere tali annexa conditione quod alter 

dictorum Henrici et Heijlwigis #(dg: du)# coniugum #diutius vivens# 

predictam paccionem ad eius vitam integraliter possidebit si vero dicti 

Henricus et Heijlwigis coniuges ambo decesserint nulla prole legitima ab 

eis pariter genita vel generanda #superviva remanente# quod tunc dicta 

paccio statim post decessum ipsorum amborum ad proximores heredes dicte 

Katherine #hereditarie# devolvetur hoc adiuncto quod (dg: predicti) 

Henricus et Heijlwigis coniuges predictam paccionem non petent nec 

monebunt quamdiu dicta Katherina vixerit in humanis presentibus tamen 

litteris post decessum dicte Katherine in suo vigore permansuris. Testes 

Jor et Jacobus datum in octavis sacramenti. Ipse est nanus domini de 
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Hollant. 

 

BP 1184 f 354v 02 do 17-06-1406. 

Katherina dvw Johannes Hentens beloofde aan voornoemde echtelieden Henricus 

en Heijlwigis een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Gemonden, 

naast huis en tuin van Johannes Leijten soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welk huis, hofstad en tuin voornoemde Katherina gekocht had van 

Petrus Ghiben soen van den Pettelaer. Met zelfde voorwaarden als hierboven. 

Voor Johannes nzvw Gerardus Mutsart de belofte gereserveerd, vandaag aan 

hem gedaan door voornoemde Katherina. 

 

Solvit. 

(dg: dicta) Katherina #filia quondam Johannis Hentens# cum tutore 

promisit se daturam et soluturam dictis Henrico et Heijlwigi coniugibus 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco festo 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: dm) domo domistadio et orto 

sitis in parrochia de Ghemonden juxta domum et ortum Johannis Leijten 

soen ex uno et inter communem plateam ex alio quos domum (dg: aream) 

#domistadium# et ortum dicta Katherina erga Petrum Ghiben soen van den 

Pettelaer emendo acquisierat ut dicebat promittens (dg: super omnia) cum 

tutore super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

additis conditionibus per totum ut supra salvis Johanni filio naturali 

quondam Gerardi Mutsart promissione sibi hodierna die per predictam 

Katherinam facta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 354v 03 do 17-06-1406. 

Voornoemde Katherina dvw Johannes Hentens beloofde onder verband van 

voornoemd huis, !erf en tuin aan Johannes nzvw Gerardus Mutsart, door hem 

verwekt bij wijlen Elizabeth dvw Johannes Hentens soen, dat als voornoemde 

Henricus en Heijlwigis beiden zijn overleden zonder wettig nageslacht, dat 

dan voornoemde Johannes, als dan ook voornoemde Katherina zal zijn 

overleden, 28 nieuwe Gelderse gulden zal beuren uit voornoemd huis en tuin. 

 

Dicta Katherina promisit sub obligatione domus !aree et orti predictorum 

Johanni filio naturali quondam Gerardi Mutsart ab ipso et quondam 

Elizabeth filia quondam Johannis Hentens soen pariter genito si dicti 

Henricus et Heijlwigis ambo decesserint absque prole legitima ab ipsis 

pariter genita vel generanda quod tunc dictus Johannes statim post 

decessum Katherine Henrici sui filii naturalis et Heijlwigis uxoris (dg: 

H) eiusdem Henrici levabit XXVIII novos Gelre gulden de domo et orto 

predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 354v 04 vr 18-06-1406. 

Arnoldus Grotart de jongere droeg over aan Theodericus van Rode snijder 

alle goederen van Ghisbertus die Veer zvw Lambertus Clemensen soen, aan hem 

gerechtelijk verkocht door voornoemde Theodericus van Rode. 

 

-. 

Arnoldus Grotart junior omnia bona Ghisberti die Veer filii quondam 

Lamberti Clemensen soen vendita sibi a Theoderico de Rode sartore per 

judicem etc prout in litteris hereditarie supportavit dicto Theoderico de 

Rode cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jor et Jacobus datum (dg: 

quint) sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1184 f 354v 05 do 17-06-1406. 

Gerardus zvw Martinus Monics gemachtigd door zijn moeder Aleijdis wv 

voornoemde Martinus maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 25 

oude schilden, aan wijlen voornoemde Martinus verkocht door hr Goeswinus 
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van Aa ridder. 

 

Gerardus filius quondam Martini Monics potens factus ab Aleijde sua matre 

relicta dicti quondam Martini hereditarium censum (dg: quin) viginti 

quinque aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

venditum dicto quondam Martino a domino Goeswino de Aa milite prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes (dg: datum supra) testes Jor et 

Jacobus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 354v 06 do 17-06-1406. 

Voornoemde Gerardus zvw Martinus Monics gemachtigd door zijn moeder 

Aleijdis wv voornoemde Martinus maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 24 oude schilden, aan wijlen voornoemde Martinus Monic 

verkocht door Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder. 

 

Dictus Gerardus ut supra hereditarium censum XXIIII denariorum aureorum 

antiquorum communiter (dg: au) scilde vocatorum venditum dicto quondam 

Martino Monic a Theoderico Rover filio quondam domini Johannis Rover 

militis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 354v 07 do 17-06-1406. 

Theodericus Rover zvw Willelmus Uden soen verkocht aan Johannes Kepken 

Pontenniers soen de helft die aan hem behoort in 1 morgen land, in 

Lithoijen, achter, ter plaatse gnd Palken Hoeve, tussen Godefridus Sijmons 

enerzijds en Petrus van Waderen zvw Henricus Muijdeken en Henricus Snijder 

anderzijds, deze helft belast met zegedijken en sloten. 

 

Solvit II grossos. 

Theodericus Rover filius quondam Willelmi Uden soen (dg: dim) medietatem 

ad se spectantem in uno jugere terre sito in parrochia de Lijttoijen 

retro ad locum dictum Palken Hoeve inter hereditatem Godefridi Sijmons ex 

uno et inter hereditatem Petri van Waderen filii quondam Henrici 

Muijdeken et Henrici Snijder ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Kepken Pontenniers soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken et fossatis ad ipsam medietatem 

spectantibus. Testes datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 354v 08 za 19-06-1406. 

Metta wv Henricus Rutten soen van Hees, haar zoon Johannes en Thomas Arnts 

soen van Hees beloofden aan Henricus van den Perre Willems soen 12 gulden, 

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

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

 

Metta relicta quondam Henrici Rutten soen de Hees Johannes eius filius et 

Thomas Arnts soen de Hees promiserunt indivisi super omnia Henrico van 

den Perre Willems soen XII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden cumputato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Johannes et Jacobus datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

1184 f.355r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 

BP 1184 f 355r 01 do 17-06-1406. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Godefridus van Alphen 61 gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 24 plakken met 

Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Godefrido de Alphen LXI gulden 

IX boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden et XXIIII placken 

ad (dg: Martimi) Martini proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et 
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Jacobus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 355r 02 do 17-06-1406. 
NN. 

1. Walterus Steenken. 

2. Johannes gnd Metten soen. 

3. Elizabeth sv Walterus Steenken. 

a. Ghibo Weijhaze. 

4. Heijlwigis†, natuurlijke zuster van Walterus, Johannes en Elizabeth. 
(*) Arnoldus Andries soen molenaar. 

Walterus Steenken, Johannes gnd Metten soen en Ghibo Weijhaze voor zich en 

voor zijn moeder Elizabeth sv voornoemde Walterus droegen over aan Arnoldus 

Andries soen molenaar alle goederen, die aan voornoemde Walterus, Johannes 

en Elizabeth gekomen waren na overlijden van Heijlwigis, die een 

natuurlijke zuster was van voornoemde Walterus, Johannes en Elizabeth en 

echtgenote was van voornoemde Arnoldus, in welke goederen wijlen voornoemde 

Heijlwigis was overleden en waarin voornoemde Arnoldus zijn vruchtgebruik 

heeft. Voornoemde Ghibo beloofde dat zijn voornoemde moeder Elizabeth 

nimmer rechten hierop zal doen gelden. 

 

Solvit. 

Walterus Steenken et Johannes dictus Metten soen et Ghibo Weijhaze pro se 

et pro Elizabeth eius (dg: f) matre sorore dicti Walteri omnia et singula 

bona (dg: eis) dictis Waltero Johanni et Elizabeth de morte quondam 

Heijlwigis sororis naturalis dictorum (dg: quondam) Walteri Johannis et 

Elizabeth uxoris olim (dg: dicti) Arnoldi Andries soen multoris 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita in quibus 

dicta quondam Heijlwigis decessit et in quibus dictus (dg: q) Arnoldus 

suum possidet usufructum ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Arnoldo promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere insuper dictus Ghibo promisit super omnia quod ipse 

predictam Elizabeth eius (dg: f) matrem et eius heredes perpetue tales 

habebit quod numquam presumet! se jus in premissis habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 355r 03 do 17-06-1406. 

Johannes Lommelman, Johannes Lemkens soen, Everardus Gerijts soen en 

Willelmus van Beke smid beloofden aan Willelmus van Rijswijc 25 gulden met 

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

 

Johannes Lommelman et Johannes Lemkens soen Everardus Gerijts soen et 

Willelmus de Beke faber promiserunt indivisi super omnia Willelmo de 

Rijswijc XXV gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Jorden et Lucas datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 355r 04 do 17-06-1406. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen en Ghibo Mol beloofden aan Henricus van 

Berze 50 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) 

te betalen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen et Ghibo Mol promiserunt 

indivisi super omnia Henrico de Berze L Engels nobel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 355r 05 do 17-06-1406. 

Destijds had Zegherus van Puppel beloofd te betalen aan Johannes Sticker en 

zijn zoon Hermannus een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen 

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

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus van 

Aken enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus gnd Wil Gielis anderzijds. 

Voornoemde Johannes verklaarde thans dat hij en zijn vooornoemde zoon 

Hermannus eertijds hadden overgedragen aan voornoemde Zegherus de helft van 

voornoemde cijns en dat [dus] voornoemde Johannes afstand heeft gedaan van 
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een helft van de cijns tbv voornoemde Zegherus. Voornoemde Johannes en 

Hermannus behouden de andere helft van de cijns. 

 

Notum sit universis quod cum Zegherus de Puppel promisisset se daturum et 

soluturum Johanni Sticker et Hermanno eius filio hereditarium censum 

quatuor librarum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

de et ex domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Reijneri de Aken ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi dicti Wil Gielis ex alio prout in litteris constitutus dictus 

Johannes palam recognovit quod ipse et dictus Hermannus eius filius dudum 

#hereditarie# supportaverant dicto Zeghero #medietatem dicti census# et 

erga! dictus Johannes super una medietate dicti census et super jure ad 

opus dicti Zegheri hereditarie renunciavit! promittens! super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salva dictis Johanni et 

Hermanno eius filio reliqua medietate dicti census (dg: in) ad et supra 

domum et aream predictam. Testes Gheel et Jacobus. 

 

BP 1184 f 355r 06 do 17-06-1406. 

Theodericus zvw Nijcholaus Coel van Empel verkocht aan Johannes Pape zv 

Arnoldus van den Hazeldonc een erfpacht van 2 mud rogge, uit een b-erfpacht 

van 2 mud 1 lopen rogge, Bossche maat, die Nijcholaus Vleminc met Lichtmis 

in Den Bosch moet leveren aan voornoemde Theodericus, gaande uit (1) 7 

lopen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, (2) een 

tuin, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes 

van Coelen enerzijds en Hilla Aben en haar kinderen anderzijds, (3) een 

stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

voornoemde Johannes van Coelen enerzijds en Ghibo Lizen soen anderzijds, 

(4) een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen kvw Walterus Erijts soen enerzijds en kvw Marselius Ghiben soen 

anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Nijcholai Coel de Empel hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis de hereditaria paccione duorum modiorum et 

unius lopini siliginis mensure de Busco #!mensure de Busco# quam 

Nijcholaus Vleminc prefato Theoderico solvere tenetur hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex septem lopinatis terre siliginee 

sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoert 

atque ex quodam orto sito in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis de Coelen ex uno et inter hereditatem Hille Aben et 

suorum liberorum ex alio atque ex pecia terre sita in parrochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Johannis de Coelen ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis (dg: Liz) Lizen soen ex alio necnon ex pecia terre 

sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem liberorum quondam 

Walteri Erijts soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Marselii Ghiben soen ex alio prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Johanni Pape filio (dg: quondam) Arnoldi van den 

Hazeldonc supportavit cum litteris et jure promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Johannes et Gheel datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 355r 07 do 17-06-1406. 

Arnoldus Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus Keijot prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 355r 08 do 17-06-1406. 

Godefridus van Rode en Willelmus Broet de jongere zv Willelmus Broet 

beloofden aan Arnoldus Pels zv Petrus Pels 125 gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-
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10-1406) te betalen. 

 

Godefridus de Rode et Willelmus Broet junior filius Willelmi Broet 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Pels filio Petri Pels centum 

(dg: XX g) XXV gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Gheel et Jacobus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 355r 09 do 17-06-1406. 

Emondus Rover van Hellu beloofde voornoemde schuldenaren schadeloos te 

houden. 

 

Emondus Rover de Hellu promisit super habita et habenda dictos debitores 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 355r 10 do 17-06-1406. 

Mijchael Cuper zvw Johannes Cuper verkocht aan Willelmus Bruijn zv 

Willelmus Yeger van Ghemert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker, in Erp, ter 

plaatse gnd in den Hoeck, over de brug aldaar, tussen Walterus van 

Ponsendael enerzijds en Petrus zvw Johannes Baten soen anderzijds, reeds 

belast met een cijns aan de heer van Helmond. Verkoper en met hem Henricus 

van den Namer zvw Gerardus van den Namer beloofden het onderpand van waarde 

te houden. 

 

Mijchael Cuper filius quondam Johannis Cuper hereditarie vendidit 

Willelmo Bruijn filio (dg: quonda) Willelmi Yeger de Ghemert hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro sito in parrochia de 

Erpe ad locum dictum in den Hoeck ultra pontem ibidem inter hereditatem 

Walteri van Ponsendael ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam 

Johannis Baten soen ex alio ut dicebat promittens super omnia habita [et] 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini de 

Helmont exinde prius solvendo promiserunt insuper dictus venditor et cum 

eo Henricus (dg: eius avu) van den Namer filius quondam Gerardi van den 

Namer indivisi super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

Johannes et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 355r 11 do 17-06-1406. 

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

02-02-1407), {f.355v} met 25 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 hr 

Gerlacus van Ghemert priester, Theodericus van den Ynden en Henricus 

Jordens. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto 

 

1184 f.355v. 

 anno CCCCmo sexto mensis junii die XVII: donderdag 17-06-1406. 

 in octavis sacramenti: donderdag 17-06-1406. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 18-06-1406. 

 

BP 1184 f 355v 01 do 17-06-1406. 

spacio pendente cum XXV gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computando et cum paccione anni redemptionis et cum 

arrestadiis si que fuerint. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis 

junii die XVII hora sexta post meridiem (dg: act) presentibus domini 

Gerlaco de Ghemert presbitro Theoderico van den Ynden et Henrico Jordens. 
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BP 1184 f 355v 02 do 17-06-1406. 

Henricus zvw Henricus Hadewigen soen gaf uit aan Johannes van Zochel een 

stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes van Zochel; de uitgifte geschiedde voor (1) ½ Vlaamse 

plak aan de naburen van Nistelrode, (2) een b-erfpacht van 1 lopen rogge 

aan het gasthuis in Den Bosch, in Den Bosch te leveren, (3) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, op voornoemd stuk land te leveren, en thans 

voor (4) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Henricus filius quondam Henrici Hadewigen soen peciam terre sitam in 

parrochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbosch inter hereditatem 

Johannis de Zochel ex (dg: uno et inter he) utroque latere coadiacentem 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni de Zochel predicto ab 

eodem hereditarie possidendam pro dimidia Vlemsche plack vicinis de 

Nijsterle et pro hereditaria paccione unius lopini siliginis hospitali in 

Busco et in Busco tradenda et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco et supra predictam peciam terre tradenda 

exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione dimidii modii 

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 Johannes et 

Egidius datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1184 f 355v 03 vr 18-06-1406. 

Hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan van Woensel, 

verkocht aan Leonius nzv Lucas van Eijcke (1) 2 stukken beemd, in Nuenen, 

ter plaatse gnd Zoeterbeec, (1a) gnd die Bleken, tussen Matheus Loekeman 

enerzijds en Johannes zvw Henricus Loekeman anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van het klooster van Hoedonc, (1b) ter plaatse gnd 

Straeldonc, tussen erfgoed van het klooster van Porta Celi enerzijds en 

Walterus Wouters soen anderzijds, (2) 5 maten gnd geswade beemd, gelegen in 

een kamp gnd Straeldonc, tussen erfgoed van het klooster van Porta Celi 

enerzijds en Johannes van Boven anderzijds, (3) een stukje land, in Nuenen, 

naast Petrus van den Loeken, met een eind strekkend aan Ywanus Stierken, 

zoals deze erfgoederen behoorden aan de goederen gnd te Vorswijc, in Nuenen 

gelegen, belast met 4 penning cijns aan erfg vw hr Rutgherus van Ouden 

ridder, van de waarde waarin deze betaald moeten worden. 

 

Dominus Godefridus van den Velde alias dictus van den Kerchove decanus 

Woensellensis (dg: tres) #duas# pecias prati sitas in parrochia de (dg: 

j) Nuenen ad locum dictum (dg: Boert) Zoeterbeec quarum una ad locum 

dictum die Bleken inter hereditatem Mathei Loekeman ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Henrici Loekeman ex alio (dg: ab) 

tendens cum uno fine ad hereditatem conventus de Hoedonc (dg: et cum 

reliquo altera ad locum dictum Duijc) altera ad locum dictum Straeldonc 

inter hereditatem conventus de Porta Celi ex uno et inter hereditatem 

Walteri Wouters soen ex alio (dg: et tercia q) site sunt atque quinque 

mensuras dictas geswade (dg: que) prati que ad bona dicta te Vorswijc 

spectabant sitas in campo dicto (dg: Straehdonc) Straeldonc inter 

hereditatem conventus de Porta Celi ex uno et inter hereditatem Johannis 

van Boven ex alio #{hier BP 1184 f 355v 04 invoegen}# prout dicte 

hereditates ad bona dicta te Vorswijc in dicta parrochia situata spectare 

consueverunt ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum) #hereditarie 

vendidit# Leonio filio naturali (dg: q) Luce de Eijcke #promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis# ab eodem 

hereditarie possidendas pro quatuor denariis census (dg: domino de 

Helmont) heredibus quondam domini Rutgheri de Ouden militis exinde 

solvendis (dg: dandis etc) in tali valore (dg: qua) quo ibidem solvendi 

(dg: sunt dandis etc atque pro hereditari paccione). Testes Jor et 



Bosch’ Protocol jaar 1406 04.  109 

 

Jacobus datum in crastino octavarum sacramenti. 

 

BP 1184 f 355v 04 vr 18-06-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 355v 03}. 

atque particulam terre sitam in dicta parrochia iuxta hereditatem Petri 

van den Loeken tendentem cum uno fine ad hereditatem Ywani Stierken. 

 

BP 1184 f 355v 05 vr 18-06-1406. 

Henricus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Walterus van den 

Laer de helft die aan hem behoort in 2 bunder beemd, in Helvoirt, naast de 

dijk aldaar, tussen Arnoldus Deenkens enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Walterus van den Laer en met het 

andere eind aan Metta Berkelmans en haar kinderen, van welke 2 bunder de 

andere helft behoort aan Johannes van Haren Willems soen, belast met 1 oude 

groot aan de hertog. 

 

(dg: solvit sex grossos). Solvit octo grossos. 

Henricus de Haren filius quondam Johannis de Haren (dg: unum b) 

medietatem ad se spectantem in duobus bonariis prati sitis in parrochia 

de Helvoert juxta aggerem ibidem inter hereditatem Arnoldi Deenkens ex 

uno et inter communitatem ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

Walteri van den Laer et cum reliquo fine ad hereditatem Mette Berkelmans 

et eius liberorum de quibus duobus bonariis prati reliqua medietas ad 

Johannem de Haren Willems soen pertinet ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero (dg: p) van den Laer predicto promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino nostro duci ex huiusmodi medietate solvendo. Testes Jor et Gheel 

datum supra. 

 

BP 1184 f 355v 06 vr 18-06-1406. 

Willelmus van Haren zv Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus de Haren filius Johannis prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 355v 07 vr 18-06-1406. 

Willelmus van Haren zvw Willelmus van Haren en Arnoldus Houtappel deden tbv 

voornoemde koper afstand van voornoemde helft. 

 

Willelmus de Haren filius quondam Willelmi de Haren et Arnoldus Houtappel 

super predicta medietate et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciaverunt promittentes #indivisi super omnia# ratam servare et 

dictam medietatem numquam impetere et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 355v 08 za 19-06-1406. 

Hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan van Woensel 

gaf uit aan Johannes Kuijlman zvw Henricus Kuijlman (1) een akker, gnd den 

Groten Acker, 21 lopen groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen 

Henricus Boerten enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de weg gnd die 

Gruenenwech, (2) een akker, gnd die Bijese Acker, 11 lopen groot, in 

Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen Walterus Sijmons soen enerzijds en 

Arnoldus Smijt van Vlijmen anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan voornoemde Ywanus, (3) een stuk land, 

1½ lopen groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen erfgoed van de 

kerk van Nuenen enerzijds en wijlen Johannes Moijart anderzijds, {p.356r} 

zoals deze goederen behoorden tot de goederen gnd te Vorswijc van wijlen 

kinderen gnd Zeech Witten Kijnder; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis op de onderpanden 
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te leveren. De brief van Johannes aan hem overhandigen of aan Kerijs. 

 

Dominus Godefridus van den Velde alias dictus van den Kerchove decanus 

Woenssellensis quendam agrum dictum den Groten Acker XXI lopinatas terre 

continentem situm in parrochia de Nuenen ad locum dictum Boert inter 

hereditatem Henrici Boerten ex uno et inter hereditatem (dg: Walteri) 

Ywani Stierken ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad viam dictam die Gruenenwech atque quendam agrum dictum 

die Bijese Acker XI lopinatas terre continentem situm in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Walteri Sijmons soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Smijt van Vlijmen ex alio tendentem cum uno (dg: 

fine) fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Ywani atque (dg: in) peciam terre unam et dimidiam lopinatas continentem 

sitam in dicta parrochia ad dictum locum Boert vocatum inter hereditatem 

ecclesie de Nuenen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Moijart 

ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

 

1184 f.356r. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 19-06-1406. 

 

BP 1184 f 356r 01 za 19-06-1406. 

Solvit Johannes. 

et ad bona dicta te Vorswijc #(dg: l) quondam liberorum dictorum Zeech 

Witten Kijnder# pertinere consueverant ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni (dg: ..) Kuijlman filio (dg: H) quondam Henrici Kuijlman 

ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria paccione (dg: pro h) 

quinque modiorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio 

purificationis et supra hereditates predictas tradenda ex premissis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et Jacobus datum sabbato 

post sacramenti. Littera Johannis tradatur sibi vel Kerijs. 

 

BP 1184 f 356r 02 za 19-06-1406. 

Johannes Cuijlman verkocht aan voornoemde hr Godefridus van den Velde alias 

gnd van den Kerchove dekaan van Woensel 1 mud rogge b-erfpacht, maat van 

Nuenen, die Johannes zvw Willelmus Stentkens met Lichtmis in Nuenen moet 

leveren aan voornoemde Johannes Cuijlman en Elizabeth dv Arnoldus Vestarts, 

gaande uit (1) een stuk land, gnd die Houtacker, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Boert, tussen Petrus van den Dommellen enerzijds en erfg vw Johannes 

Moijart anderzijds, (2) een stuk beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd in Gheen 

Berct, tussen Arnoldus zvw Cristianus Hermans soen enerzijds en erfg vw 

Walterus van den Hoevel en Margareta dvw Henricus Kalvel anderzijds. 

Voornoemde Elizabeth zal afstand doen. 

 

(dg: dictus) Johannes Cuijlman (dg: medietatem ad se spectantem ?ipsius) 

unum modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Nuenen quam! #(dg: 

Johannes filius Willelmi Sticker solvere tenetur# dictus Johannes et) 

#paccionem Johannes filius quondam Willelmi Stentkens solvere tenetur 

dicto Johanni Cuijlman et# Elizabeth filie Arnoldi Vestarts (dg: pre) 

hereditarie purificationis et in Nuenen tradendum ex pecia terre dicta 

die Houtacker sita in parrochia de Nuenen ad locum dictum Boert inter 

hereditatem Petri van den Dommellen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis Moijart ex alio item ex pecia prati sita in dicta 

parrochia in loco dicto in Gheen Berct inter hereditatem Arnoldi filii 

quondam Cristiani Hermans soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Walteri van den Hoevel et Margarete filie quondam Henrici Kalvel 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto domino Godefrido promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et (dg: aliam) obligationem 

deponere et sufficientem facere et quod ipse predictam (dg: Margaretam 

dum) #Elizabeth# super predicta paccione et jure ad opus dicti emptoris 
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hereditarie faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356r 03 .. 14-11-1560. 

De brief hiernaast wordt voor de tweede keer geïngrosseerd omdat de eerste 

brief onvindbaar is. Mocht de eerste brief toch gevonden worden dan zal de 

als tweede geïngrosseerde brief worden vernietigd. 

 
?HvB. De consensu (dg: scepen) dominorum scabinorum e... Henr Loeff 

Vechel Liebergen littera hec secundario ingrossabitur pro domino (dg: 

Lodewico) Michiele Loijen ?qui ....... ....... ....... ad ....... positis 

iuravit se dictas litteras originales perdidisse sic ut inveniri non 

possunt et si primas litteras invenierit quod tunc litteras secundario 

scriptas .....ret et annullabit quod ....... per Petrum de Diepebraken et 

magistrum Henricum de Buekentop est verificatum. Actum den XIIIIen 

novembris anno XVc LX. 

 

BP 1184 f 356r 04 za 19-06-1406. 

Johannes Cuijlman zvw Henricus Cuijlman verkocht aan voornoemde hr 

Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan van Woensel 2 

mud rogge b-erfpacht, maat van Nuenen, aan voornoemde Johannes behorend in 

een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Nuenen, welke pacht van 3½ mud 

Petrus zvw Willelmus Stentkens met Lichtmis in Nuenen moet leveren aan 

voornoemde Johannes Cuijlman, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in 

Nuenen, tussen erfg vw Johannes Moijarts enerzijds en Paulus Moelnere 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) een stuk land, 

gnd die Strije Acker, in Nuenen, ter plaatse gnd Tol, tussen Walterus 

Bonarts enerzijds en Egidius van Vaerlaer anderzijds, (3) een stuk land, in 

Nuenen, naast de dijk gnd Vorswiker Dike, tussen Arnoldus Hacken enerzijds 

en Godefridus van Vaerlaer anderzijds, (4) een stuk land, in Nuenen, ter 

plaatse gnd Wetten, naast de weg, tussen erfg vw Petrus Lanen soen 

enerzijds en erfg vw Johannes Pesegael anderzijds, (5) 2 stukken land, gnd 

Drie Hoernic en die Gouthoeve, in Nuenen, tussen Ywanus Stierken enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (6) een stuk beemd, in Nuenen, ter plaatse 

gnd die Roesdonc, tussen voornoemde Petrus zvw Willelmus Stentkens 

enerzijds en erfg vw Elizabeth Cuijlmans anderzijds, belast met 

grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 lopen rogge aan de kerk van Nuenen. 

 

Johannes Cuijlman filius quondam Henrici Cuijlman duos modios siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Nuenen ad predictum Johannem spectantes 

de hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure 

predicte quam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

Petrus filius quondam Willelmi Stentkens solvere tenetur prefato Johanni 

(dg:: Kuijlman he) Cuijlman hereditarie purificationis et in Nuenen 

tradendam ex domo domistadio et orto sitis in parrochia de Nuenen inter 

hereditatem heredum quondam Johannis Moijarts ex uno et inter hereditatem 

Pauli Moelnere ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam item 

ex pecia terre dicta die Strije Acker sita in dicta parrochia in loco 

dicto Tol inter hereditatem Walteri Bonarts ex uno et inter hereditatem 

Egidii de (dg: Vae) Vaerlaer ex alio item ex pecia terre sita in dicta 

parrochia juxta (dg: l) aggerem dictum Vorswiker Dike !ex !uno inter 

hereditatem Arnoldi Hacken ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

Vaerlaer ex alio item ex pecia terre sita in dicta parrochia ad locum 

dictum Wetten juxta plateam inter hereditatem heredum quondam Petri Lanen 

soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis Pesegael ex 

alio item ex duabus peciis terre dictis Drie Hoernic et die Gouthoeve 

sitis in dicta parrochia inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et inter 

communem viam ex alio atque ex pecia prati sita in dicta parrochia in 

loco dicto die Roesdonc inter hereditatem !hereditatem predicti Petri ex 

uno et inter hereditatem (dg: hereditatem) heredum quondam Elizabeth 

Cuijlmans ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto domino Godefrido 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 
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in premissis existentem !exceptis censibus dominorum fundi (dg: et) ipsis 

dominis fundi et hereditaria paccione unius lopini siliginis ecclesie de 

Nuenen exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356r 05 za 19-06-1406. 

Voornoemde hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan 

van Woensel gaf uit aan Marselius Hillen soen (1) een stuk land, 2½ lopen 

groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen voornoemde Marselius 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, gnd Cloetken, 1 

lopen groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen voornoemde Marsilius 

enerzijds en Petrus van den Loeken anderzijds, zoals ze behoorden tot de 

goederen gnd te Vorswijc van wijlen kinderen gnd Zeech Witten Kijnder; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Marselius tot onderpand (3) 1 zesterzaad land, tussen voornoemd 

stuk gnd Cloetken enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds. De brief van 

Marselius overhandigen aan hem of aan Kerijs. 

 

Solvit Marselius. (dg: solvit Marcilius). 

Dictus dominus Godefridus peciam terre (dg: sitam in) duas et dimidiam 

lopinatas continentem sitam in parrochia de Nuenen ad locum dictum Boert 

inter hereditatem Marselii Hillen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio et peciam terre dictam (dg: t) Cloetken #unam 

lopinatam continentem# sitam in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Marsilii ex uno et inter hereditatem Petri van den 

Loeken ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad bona dicta te 

Vorswijc #quondam liberorum dictorum Zeech Witten Kijnder# pertinere 

consueverant ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Marselio ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione XIII lopinorum 

siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio purificationis et in (dg: 

Busco) Nuenen tradenda ex premissis promittens super omnia habita et 

habenda warandiam pro premissis et (dg: obligationem) aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem unam sextariatam 

terre dicti Marselii sitam inter predictam peciam terre Cloetken vocatam 

ex uno et inter hereditatem Ywani Stierken ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere. Testes datum supra. Littera Marselii tradatur sibi 

vel Kerijs. 

 

BP 1184 f 356r 06 za 19-06-1406. 

Voornoemde hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan 

van Woensel verkocht aan Macharius gnd Kerijs zv Paulus molenaar van Wetten 

een stuk land, gnd dat Lederken, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen 

Ywanus Stierken enerzijds en Petrus van den Loeken anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere aan erfgoed, gnd Molendijc, 

dat aan voornoemde Ywanus behoort, zoals dit stuk land behoorde aan de 

goederen gnd te Vorswijc van wijlen de kinderen gnd Zeech Witten Kijnder. 

 

(dg: solvit alter). Solvit. 

Dictus dominus Godefridus peciam terre dictam dat Lederken sitam in 

parrochia de Nuenen ad locum dictum Boert inter hereditatem Ywani 

Stierken ex uno et inter hereditatem Petri van den Loeken ex alio (dg: 

ut) tendentem cum uno fine ad communem viam et cum reliquo !ad 

hereditatem dictam Molendijc ad predictum Ywanum spectantem (dg: ut) 

prout huiusmodi pecia terre ad bona dicta te Vorswijc #quondam liberorum 

dictorum Zeech Witten Kijnder# pertinere consueverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Machario dicto Kerijs filio Pauli multoris de Wetten 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 356r 07 za 19-06-1406. 

Voornoemde Macharius gnd Kerijs zv Paulus molenaar van Wetten beloofde aan 

voornoemde hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan 

van Woensel 10 Franse kronen of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit !promisit super omnia dicto domino Godefrido X 

Vrancrijc cronen vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. [Testes] datum supra. 

 

BP 1184 f 356r 08 za 19-06-1406. 

Voornoemde Macharius gnd Kerijs zv Paulus molenaar van Wetten beloofde aan 

voornoemde hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan 

van Woensel 13 Franse kronen of de waarde, 27 gemene plakken en 8 lopen 

rogge, maat van Nuenen, met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1407) te 

betalen en te leveren. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XIII Vrancrijc cronen 

vel valorem et XXVII gemeijn placken et octo lopinos s[iliginis] mensure 

de Nuenen a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.356v. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 19-06-1406. 

 in festo Johannis: donderdag 24-06-1406. 

 secunda post Petri et Pauli: maandag 05-07-1406. 

 

BP 1184 f 356v 01 za 19-06-1406. 

Voornoemde hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan 

van Woensel gaf uit aan Henricus zv Paulus molenaar een hofstad, tuin en 

een aangelegen stukje eusel, in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen een 

gemene weg enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen Henricus Aleijten soen en met het andere eind aan een gemene 

weg, voor voornoemde hr Godefridus gereserveerd het woonhuis op voornoemde 

hofstad; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 20 lopen rogge, 

maat van Nuenen, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. De brief van 

Henricus overhandigen aan hem of Kerijs. 

 

Solvit Henricus. 

Dictus dominus Godefridus domistadium ortum et particulam pascue dicte 

eeussel sibi adiacentem sitos in parrochia de Nuenen ad locum dictum 

Boert inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Ywani Stierken 

ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem quondam Henrici Aleijten 

soen et cum reliquo fine ad communem viam (dg: ut dicebat h de) salva 

dicto domino Godefrido domo habitationis in dicto domistadio consistente 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio Pauli multoris ab 

eodem hereditarie possidendos pro hereditaria paccione XX (dg: mo) 

lopinorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio purificationis 

et supra hereditates predictas tradenda ex premissis promittens super 

omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Johannes et Jacobus datum sabbato 

post octavas sacramenti. Littera Henrici tradatur sibi vel Kerijs. 

 

BP 1184 f 356v 02 za 19-06-1406. 

Voornoemde Henricus zv Paulus molenaar beloofde aan voornoemde hr 

Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan van Woensel 10 

Franse kronen of de waarde, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto domino Godefrido X Vrancrijc 

cronen vel valorem ad nativitatiis Domini proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 03 za 19-06-1406. 

Willelmus van der Espendonc zvw Johannes van der Espendonc van Rode gaf uit 

aan Martinus die Rode zv Johannes die Rode de helft van ¼ deel van een 

hoeve, gnd op Gheen Espdonc, in Sint-Oedenrode, welk ¼ deel aan voornoemde 

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

uitgifte geschiedde voor de grondcijns die uit deze helft gaat en thans 

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

Bosch te leveren; geheel de hoeve is nog belast met een lijfpacht van 1 mud 

gerst, maat van Sint-Oedenrode. 

 

Solvit (dg: ambo) quilibet 3 grossos. 

Willelmus van der Espendonc filius quondam Johannis van der Espendonc #de 

Rode# medietatem quarte !cuiusdam mansi (dg: dicti q) dicti op Gheen 

Espdonc siti in parrochia de Rode sancte Ode cum attinentiis eiusdem 

medietatis dicte quarte partis singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus quam quartam partem dictus Willelmus sibi de morte dicti 

quondam Johannis sui patris successione advolutam esse dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Martino die Rode filio (dg: q) Johannis die Rode ab 

eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi ex dicta medietate 

de jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco 

tradenda ex dicta medietate promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta vitali pensione unius modii ordei mensure 

de Rode sancte Ode ex dicto integro manso solvenda et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 04 za 19-06-1406. 

Heijmericus zv Petrus van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Heijmericus filius Petri van der Heijden prebuit et reportavit. Testes 

Egidius et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 05 za 19-06-1406. 

Voornoemde Martinus die Rode zv Johannes die Rode beloofde aan voornoemde 

Willelmus 12½ gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Non solvit. 

Dictus Martinus promisit super omnia dicto Willelmo XII et dimidium 

gulden XIII aude Vlemes! pro quolibet gulden computato ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 06 za 19-06-1406. 

Voornoemde Willelmus van der Espendonc zvw Johannes van der Espendonc van 

Rode gaf uit aan de broers Johannes, Arnoldus en Godefridus, kv Emondus van 

Hezeacker, en Johannes zvw Mathijas gnd Aude Mathijs vleeshouwer de andere 

helft van voornoemd ¼ deel van de hoeve; de uitgifte geschiedde voor  

voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren; geheel de hoeve nog belast met 

de lijfpacht van 1 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode. 

 

Solvit (dg: ambo) quilibet 3 grossos. 

Dictus Willelmus reliquam medietatem dicte quarte partis dicti mansi 

dedit ad hereditarium pactum Johanni Arnoldo et Godefrido fratribus 

liberis Emondi de Hezeacker et Johanni filio quondam Mathije dicti Aude 

Mathijs carnificis ab eisdem possidendam pro censu domini fundi (dg: do) 

exinde solvendo dando etc atque !hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco 
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tradenda ex premissa medietate et aliam obligationem deponere excepta 

vitali pensione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 07 za 19-06-1406. 

Heijmericus zv Petrus van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Heijmericus filius Petri van der Heijden prebuit et reportavit. Testes 

(dg: d) Egidius et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 08 za 19-06-1406. 

Voornoemde broers Johannes, Arnoldus en Godefridus, kv Emondus van 

Hezeacker, en Johannes zvw Mathijas gnd Aude Mathijs vleeshouwer beloofden 

aan voornoemde Willelmus van der Espendonc zvw Johannes van der Espendonc 

van Rode 12½ gulden, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Non solvit. 

Dicti fratres #et Johannes# promiserunt indivisi super omnia dicto 

Willelmo XII et dimidium gulden XIII aude Vlems pro quolibet gulden !ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum (dg: supra) 

supra. 

 

BP 1184 f 356v 09 za 19-06-1406. 

Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus van Zeelst maande 3 achterstallige 

jaren van ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Gestel bij Herlaer, met Sint-Jan 

te leveren, aan hem verkocht door Henricus van den Velde zvw Johannes die 

Moelner en Cristina van den Velde dvw Henricus van den Elsbroec. 

 

Ludekinus met !Ymen filius quondam Cristiani de Zeelst dimidium modium 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Gestel prope Herlaer solvendum 

hereditarie Johannis (dg: predicti) venditum dicto !sibi ab Henrico van 

den Velde filio quondam Johannis die Moelner et Cristina van den Velde 

filia quondam Henrici van den Elsbroec prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes (dg: Egidius) et Lu #et Egidius# datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 10 za 19-06-1406. 

Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker droeg over aan zijn zoon Wijchmannus, 

tbv hem en zijn zuster Sophija dv voornoemde Nijcholaus, zijn vruchtgebruik 

in een b-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Vleman enerzijds en erfgoed van Theodericus van Essche anderzijds, 

aan voornoemde Nijcholaus verkocht door Gerisius van Os. 

 

Nijcholaus Wijchmans soen !cutellifex usufructum sibi competentem in 

hereditario censu trium librarum monete solvendo hereditarie 

purificationis de et ex domo et area sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem quondam Johannis Vleman ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de Essche ex alio vendito dicto Nijcholao a 

Gerisio de Os prout in litteris legitime supportavit Wijchmanno suo filio 

ad opus sui et Sophije sue sororis filie eiusdem Nijcholai cum litteris 

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

deponere. Testes Jorden et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 11 za 19-06-1406. 

Voornoemde Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker droeg over aan zijn zoon 

Wijchmannus, tbv hem en zijn zuster Sophija dv voornoemde Nijcholaus, zijn 

vruchtgebruik in een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf van Willelmus zv Cristianus, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Theodericus Wijchmans soen 

enerzijds en erfgoed van Willelmus Gherijts soen anderzijds, strekkend 
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vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan de straat die loopt voor het 

huis van Postel naar de Vismarkt, welke cijns aan voornoemde Nijcholaus was 

verkocht door voornoemde Willelmus zv Cristianus. 

 

Dictus Nijcholaus #usufructum sibi competentem in# hereditario (dg: -um) 

censu (dg: -um) XL solidorum monete solvendo hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et area Willelmi filii Cristiani sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Theoderici Wijchmans soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Gherijts soen ex alio tendente a dicto vico 

Vuchtensi retrorsum ad vicum tendentem ante domum de Postula versus forum 

piscium venditum! dicto Nijcholao a prefato Willelmo filio Cristiani 

prout in litteris legitime supportavit dicto Wijchmanno ad opus sui et 

dicte Sophije promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 356v 12 do 24-06-1406. 

Voornoemde Wijchmannus en Sophija, kv Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker, 

droegen voornoemde b-erfcijns van 3 pond over aan Gerardus Wael zvw Ghibo. 

 

Dicti Wijchmannus et Sophija cum tutore dictum censum trium librarum 

hereditarie supportaverunt Gerardo Wael filio quondam Ghibonis cum 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia #habita et 

habenda# ratam servare et obligationem ex parte eorum !dicti Nijcholai 

eorum patris deponere. Testes (dg: Jorden et) Johannes et Jorden datum in 

festo Johannis. 

 

BP 1184 f 356v 13 do 24-06-1406. 

Voornoemde Wijchmannus en Sophija, kv Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker, 

droegen voornoemde b-erfcijns van 40 schelling over aan voornoemde Gerardus 

Wael zvw Ghibo. Voornoemde Wijchmannus beloofde garantie. 

 

Dicti Wijchmannus et Sophija cum tutore dictum censum XL solidorum 

supportaverunt dicto Gerardo cum litteris et jure promittentes #cum 

tutore# (dg: ut supra super) super omnia #habita et habenda# ratam et 

obligationem ex parte eorum et dicti sui patris deponere promisit insuper 

dictus Wijchmannus super omnia #habita et habenda# warandiam de jamdicto 

censu XL solidorum. Testes datum supra. 

{Hierna is enige ruimte onbeschreven}. 

 

BP 1184 f 356v 14 ma 05-07-1406. 

Hector (dg: zvw Amelius) Specier droeg over aan de secretaris, tbv zijn 

moeder Katherina wv voornoemde Amelius een kamp, in Groot Lith, tussen 

Goeswinus Moedel zv Bertholdus enerzijds en Hilla van Tricht anderzijds, 

aan hem overgedragen door mr Johannes Balijart. Voornoemd kamp gaat, direct 

na overlijden van voornoemde Katherina, over op Amelius, zv voornoemde 

Katherina en wijlen Amelius. Zou voornoemde Amelius overlijden terwijl dan 

voornoemde Katherina nog leeft, dan mag voornoemde Katherina over voornoemd 

kamp beschikken als over eigen erfgoed. 

 

-. 

Hector (dg: filius quondam Amelii) Specier quendam campum situm in 

parrochia de Groet Lijt inter hereditatem Goeswini Moedel filii Bertholdi 

ex uno et hereditatem Hille de Tricht ex alio supportatum sibi a magistro 

Johanne Balijart prout in litteris hereditarie supportavit #mihi ad opus# 

Katherine sue matri! relicte dicti quondam Amelii promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali conditione quod 

dictus campus statim post decessum dicte Katherine succedet ad Amelium 

filium dictorum Katherine et quondam Amelii salvo tamen si dictus Amelius 

decessit dicta Katherina superviva remanente quod extunc ipsa Katherina 

de dicto campo libere (dg: a) tamquam de sua propria hereditate disponere 

poterit eam hereditatem alienando seu vendendo. Testes Jorden et Gheel 
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datum 2a post Pe Pau. 

 

 


